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Pozměňovací návrh 541
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1–3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. a)
týkající se povinných nutričních údajů se 
uvedou v hlavním zorném poli. Uvedou se
na jednom místě ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: cukry, tuky, nasycené 
mastné kyseliny a sůl.

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené 
v čl. 29 odst. 2 se soustředí na jednom 
místě a v příslušných případech v pořadí 
stanoveném v části C přílohy XIII.

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené 
v čl. 29 odst. 1 písm. b) a čl. 29 odst. 2 se 
soustředí na rubové straně přebalu a
v pořadí stanoveném v části C přílohy XIII. 

Nejsou-li nutriční údaje uvedeny 
v hlavním zorném poli, uvedou se 
v tabulce s přiřazenými číselnými 
hodnotami. Při nedostatku místa se uvedou 
údaje za sebou.

Tyto nutriční údaje se uvedou v tabulce 
s přiřazenými číselnými hodnotami. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za sebou.

3. Jsou-li povinné nutriční údaje uvedeny 
spolu s údaji o živinách uvedenými 
v čl. 29 odst. 2, odpovídá, podle možnosti, 
pořadí údajů o energetické hodnotě a 
živinách pořadí uvedenému v části C 
přílohy XIII.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly informace srozumitelné a bezprostřední, měly by v hlavním zorném poli obsahovat 
omezený počet pro veřejnost nejvýznamnějších živin, včetně tuků, nasycených tuků, cukru a 
soli. Tato informace by měla být uvedena na povinném nutričním označení na rubové straně
přebalu.
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Pozměňovací návrh 542
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1–3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. a)
týkající se povinných nutričních údajů se 
uvedou v hlavním zorném poli. Uvedou se
na jednom místě ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: energetická hodnota, tuky,
nasycené mastné kyseliny, cukry a sůl a 
barvivo označené podle čl. 31 odst. 3.

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené 
v čl. 29 odst. 2 se soustředí na jednom 
místě a v příslušných případech v pořadí 
stanoveném v části C přílohy XIII.

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené 
v čl. 29 odst. 1 písm. b) se soustředí na
rubové straně přebalu a v pořadí 
stanoveném v části C přílohy XIII. 

Nejsou-li nutriční údaje uvedeny 
v hlavním zorném poli, uvedou se
v tabulce s přiřazenými číselnými 
hodnotami. Při nedostatku místa se uvedou 
údaje za sebou.

Uvedou se v tabulce s přiřazenými 
číselnými hodnotami. Při nedostatku místa 
se uvedou údaje za sebou.

3. Jsou-li povinné nutriční údaje uvedeny 
spolu s údaji o živinách uvedenými 
v čl. 29 odst. 2, odpovídá, podle možnosti, 
pořadí údajů o energetické hodnotě a 
živinách pořadí uvedenému v části C 
přílohy XIII.

Or. en

Odůvodnění

Označování musí být povinné na lícové i rubové straně přebalu, přičemž na přední straně jsou 
čtyři prvky: energetická hodnota, nasycené kyseliny, cukry a sůl a velká 8 + transtuky na 
zadní straně.

Protože uvedení transtuků, vláknin a bílkovin je na rubové straně přebalu povinné, neměly by 
být zahrnuty do seznamu uvedeného v odstavci 2. 
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Pozměňovací návrh 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající 
se povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Následující údaje uvedené v čl. 31 
odst. 2 týkající se povinných nutričních 
údajů se uvedou v hlavním zorném poli:
energetická hodnota, množství tuku, 
nasycených kyselin, cukrů a soli. Uvedou 
se na jednom místě ve srozumitelném 
formátu v pořadí upřesněném výše.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako u sacharidů je dostatečné uvedení údajů na rubové straně přebalu, aby 
spotřebitelé nebyli zmateni příliš velkým množstvím informací na přední straně.

Pozměňovací návrh 544
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí:
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou
v jednom a totožném zorném poli, s údaji 
podle čl. 29 odst. 1 a 2 a všechny na 
jednom místě ve formě tabulky. Uvedou se 
v tomto pořadí: energetická hodnota, 
bílkoviny, tuky (s konkrétním uvedením 
nasycených mastných kyselin), sacharidy 
(s konkrétním uvedením cukrů) a sůl.

Or. de
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Odůvodnění

Sladění s ostatními pozměňovacími návrhy (viz čl. 29 odst. 1 písm. b)). Tabulka umožní uvést 
údaje přehledněji.

Pozměňovací návrh 545
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí:
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl. Údaje stanovené 
v čl. 31 odst. 3 se znázorní rovněž 
graficky.

Or. de

Odůvodnění

Nově vložená věta 3 dodatečně zajišťuje grafické znázornění procentních údajů v rámci 
uvádění nutričních hodnot, protože má v porovnání s čistě textovou formou tu výhodu, že je 
srozumitelné na první pohled. Grafické formy mají oproti textové formě tu výhodu, že jsou 
srozumitelné na první pohled. Pro tento účel se nabízí například sloupcové nebo kruhové 
diagramy.

Pozměňovací návrh 546
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se
povinných nutričních údajů se uvedou

1. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 se uvedou 
ve srozumitelném formátu v tomto pořadí:
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v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí:
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

energetická hodnota, bílkoviny, sacharidy a 
tuky.

Or. de

Odůvodnění

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Pozměňovací návrh 547
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí:
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou ve 
stejném zorném poli v jedné tabulce. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za 
sebou. Uvedou se v tomto pořadí: 
energetická hodnota, cukry, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sodík nebo sůl.

Or. de
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Odůvodnění

Uvedení údajů o složkách ve formě tabulky by mělo zajistit lepší čitelnost. 

Toto pořadí odpovídá pořadí uvedenému ve směrnici 90/496/EHS (směrnice o nutričním 
označování potravin). 

Pozměňovací návrh 548
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl. U dárkových balení 
by povinné údaje měly být uvedeny pouze 
na rubové straně přebalu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly povinné údaje uvedeny na lícové straně přebalu, mohla by být zničena vizuální 
a estetická povaha dárkových balení obsahujících produkty z čokolády nebo pralinky a 
určených pro slavnostní příležitosti, například Den matek.

Pozměňovací návrh 549
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
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v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sodík.

Or. en

Odůvodnění

Sůl (chlorid sodný) není jediným zdrojem sodíku v potravě. Kromě chloridu sodného se jedná 
o mnoho dalších sodných solí (například: glutaman sodný, uhličitan sodný, …). Uvedení 
„sodíku ze soli“ by na seznam zaneslo pouze minimální část skutečného obsahu, a 
neposkytovalo by tak přesné informace.

Pozměňovací návrh 550
Péter Olajos

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou ve 
stejném zorném poli v jedné tabulce. 
Uvedou se ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: energetická hodnota, 
cukry, tuky, nasycené mastné kyseliny a 
sodík nebo sůl.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s výše uvedeným pozměňovacím návrhem k čl. 29 odst. 1 pododstavci 1 písm. b).
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Pozměňovací návrh 551
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou ve 
stejném zorném poli v jedné tabulce. 
Uvedou se ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: energetická hodnota, 
cukry, tuky, nasycené mastné kyseliny a 
sodík nebo sůl.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 29 odst. 1 pododstavci 
1 písm. b).

Pozměňovací návrh 552
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí:
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje týkající se nutričních údajů podle 
čl. 29 odst. 1 pro energetickou hodnotu, 
vaječný bílek, sacharidy a tuky se uvedou 
na jednom místě ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: energetická hodnota, 
bílkoviny, sacharidy a tuky. Údaje podle 
čl. 31 odst. 3 věty 1 by měly být uvedeny 
v hlavním zorném poli.

Or. de
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Odůvodnění

Ve změně jsou převzaty údaje ze změn v článcích 29 a násl., a tím se zajišťuje, že uvedení 
nutričních údajů bude provedeno vždy ve stejném pořadí a stejnou formou. 

Pozměňovací návrh 553
Riitta Myller

Návrh nařízení
Článek 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota bílkoviny, tuky (s 
konkrétním uvedením nasycených 
mastných kyselin), sacharidy (s 
konkrétním uvedením cukrů) a také sůl a 
přídatné látky obsahující sodík.

Or. fi

 Odůvodnění

Přídatné látky mohou v některých skupinách produktů obsahovat značné množství sodíku. 
Například produkty označené známkou „srdce“ splňující kriteria, berou na zřetel množství 
sodíku v přídatných látkách.

Pozměňovací návrh 554
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou ve 
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v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

stejném zorném poli v jedné tabulce. 
Uvedou se ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: energetická hodnota, 
cukry, tuky, nasycené mastné kyseliny a 
sodík nebo sůl.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s výše uvedeným pozměňovacím návrhem k čl. 29 odst. 1 pododstavci 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 555
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů budou 
zobrazeny ve stejném zorném poli. 
V příslušných případech se uvedou na 
jednom místě ve srozumitelném formátu
v tomto pořadí: energetická hodnota, tuky, 
nasycené mastné kyseliny, sacharidy 
(s konkrétním uvedením cukrů) a sůl.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný jednoznačný důkaz, který by dokládal, že spotřebitelé potřebují informace na 
lícové straně přebalu. Mnohem užitečnější je, když spotřebitelé obdrží všechny informace, jež 
potřebují k informovanému výběru, ve stejném zorném poli, tj. aniž by museli několikrát 
obracet balení. Proto by se měly užitečné informace objevit ve stejném zorném poli, které 
bude obvykle na rubové straně přebalu, což na první pohled spotřebitelům poskytne úplné 
informace.
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Pozměňovací návrh 556
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. a)
týkající se povinných nutričních údajů se 
uvedou v hlavním zorném poli. Uvedou se
na jednom místě ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: energetická hodnota, tuky, 
nasycené mastné kyseliny, cukry a sůl.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění a zjednodušení.

Pozměňovací návrh 557
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou ve 
stejném zorném poli v jedné tabulce. 
Uvedou se ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: energetická hodnota, 
cukry, tuky, nasycené mastné kyseliny a 
sodík nebo sůl.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s předloženým pozměňovacím návrhem k čl. 29 odst. 1 pododstavci 1 písm. b).
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Pozměňovací návrh 558
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se
povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí:
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl. Údaje podle čl. 31 
odst. 3 věty 1 by měly být uvedeny 
v hlavním zorném poli.

1. Údaje týkající se energetické hodnoty 
podle čl. 19 odst. 1 písm. a) se uvedou 
v hlavním zorném poli způsobem, který 
odpovídá údajům v čl. 31 odst. 2. 

1a. Údaje o živinách podle čl. 29 odst. 1 
písm. b) týkající se bílkovin, sacharidů, 
cukrů, tuků, nasycených mastných 
kyselin, vláknin a sodíku se uvedou na 
jednom místě ve srozumitelném formátu 
v tomto pořadí: bílkoviny, sacharidy, 
cukry, tuky, nasycené mastné kyseliny, 
vlákniny a sodík. Údaje by měly být 
uvedeny podle čl. 31 odst. 3 věty 1.

Or. de

Odůvodnění

Změna zdůrazňuje, že údaje týkající se energetické hodnoty musí být uvedeny v hlavním 
zorném poli. Údaje o živinách se naproti tomu neuvedou v hlavním zorném poli, ale na 
jednom místě a ve srozumitelném formátu. 
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Pozměňovací návrh 559
Jules Maaten

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. a) 
týkající se povinných nutričních údajů 
doplní údaje podle odstavce 1 a společně 
se uvedou písmem o velikosti 3 mm 
v oválném rámečku v pravém dolním rohu 
na lícové straně přebalu.

Or. en

Odůvodnění

Jednou z nejdůležitějších informací o potravině je její energetická hodnota. Z tohoto důvodu 
by měla být u všech produktů nápadně uváděna stále na stejném místě na lícové straně 
přebalu, aby ji spotřebitel mohl najít na první pohled a současně se nepodobala pravoúhlé 
podobě varování na cigaretách. 

Pozměňovací návrh 560
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě toho se údaje uvedené v čl. 29 
odst. 1 písm. a) týkající se energetické 
hodnoty viditelně uvedou v rámečku 
v hlavním zorném poli. Údaje se v souladu 
s čl. 32 odst. 2 a 3 vyjádří v přepočtu na 
jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
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used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Pozměňovací návrh 561
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nutriční údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 
písm. a) se uvedou na lícové straně 
přebalu ve výrazné podobě.

Or. de

Odůvodnění

Energetická hodnota je pro spotřebitele tím nejdůležitějším z nutričních údajů. Proto by 
nezávisle na dotčeném výrobku měla být uvedena energetická hodnota a/nebo hodnota 
doporučené denní dávky energie na lícové straně přebalu, a to viditelným znázorněním a 
způsobem, aby je spotřebitelé zpozorovali na první pohled. Rozhodnutí o uvedení doplňujících 
údajů o nejdůležitějších složkách nutričních údajů na lícové straně přebalu by mělo zůstat 
vyhrazeno potravinářským podnikům.

Pozměňovací návrh 562
Frieda Brepoels

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Energetický obsah, na který se 
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odkazuje v čl. 29 odst. 1 písm. a) musí být 
uveden jako doplněk údajů definovaných 
článkem 1 vpravo dole na nejpřednější 
straně obalu a musí být opatřen 
čtyřúhelníkovým rámečkem. Energetický 
obsah bude uváděn na 100 g/ml nebo dle 
čl. 32 odst. 2 a 3 na porci. 

Or. nl

Odůvodnění

Uvedení údaje o energetickém obsahu je zásadní. Proto musí být energetický obsah uveden na 
předním místě balení a musí být pro spotřebitele jasně identifikovatelný. Energetický obsah 
lze uvádět na 100 g/ml nebo na porci. 

Pozměňovací návrh 563
Péter Olajos

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě toho se údaje uvedené v čl. 29 
odst. 1 písm. a) týkající se energetické 
hodnoty viditelně uvedou v rámečku 
v hlavním zorném poli. Údaje se v souladu 
s čl. 32 odst. 2 a 3 vyjádří v přepočtu na 
jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Nejdůležitější informací o potravině je její energetická hodnota. Jak dokládá spotřebitelský 
průzkum (*), pro spotřebitele je nejjednodušší konkrétní označování samotné energetické 
hodnoty na lícové straně přebalu a její vyjádření v přepočtu na jednu porci je informací, které 
dávají spotřebitelé přednost a která jim umožňuje posoudit skutečný nutriční obsah výrobku 
(významný pro příjem kalorií) a porovnat výrobky v rámci jedné kategorie potravin nebo 
nápojů.
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Pozměňovací návrh 564
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě toho se údaje uvedené v čl. 29 
odst. 1 písm. a) týkající se energetické 
hodnoty viditelně uvedou v rámečku 
v hlavním zorném poli. Údaje se v souladu 
s čl. 32 odst. 2 a 3 vyjádří v přepočtu na 
jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Pozměňovací návrh 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souladu s regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3, na 
základě stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin a před datem vstupu 
článků 29–34 v platnost budou určeny 
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referenční úrovně, které budou uvádět 
horní hranici množství dotčené živiny 
v přepočtu na 100 g nebo 100 ml. Pokud 
budou v potravině tyto referenční hodnoty 
překročeny, údaje o výživové hodnotě 
dotčené živiny se zvýrazní červenou 
značkou.

Or. en

Odůvodnění

Jak dokládá spotřebitelský průzkum, pro rychlý a informovaný výběr spotřebitelů je 
nejvhodnější systém barev. Rychlé rozhodování spotřebitelů se umožní pouze požadavkem na 
zvýrazňování živin, které se vyskytují ve vysokých množstvích. Oproti „označování podle 
semaforu“ je možné předejít tomu, že zcela umělé výrobky ponesou zelený bod.

Pozměňovací návrh 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tyto údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 
týkající se povinných nutričních údajů se 
uvedou na rubové straně přebalu: 
sacharidy, bílkoviny a umělé a přírodní 
transtuky. Uvedou se na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v pořadí 
upřesněném výše. 

Or. en

Odůvodnění

Množství bílkovin a transtuků jsou podstatnou součástí informací určených spotřebitelů, a 
proto by měla být povinně uvedena na označení na rubové straně přebalu. Rovněž je důležité 
rozlišovat mezi umělými a přírodními transtuky, protože množství umělých transtuků mohou 
ovlivnit výrobci. 
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Pozměňovací návrh 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavec 1 se nepoužije na potraviny 
určené ve směrnici Rady 89/398/EHS ze 
dne 3. května 1989 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
potravin určených pro zvláštní výživu a 
zvláštní směrnice uvedené v čl. 4 odst. 1 
výše uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

PARNUTS (potraviny určené pro zvláštní výživu) jsou konkrétně určeny k tomu, aby 
uspokojovaly zvláštní výživové potřeby své cílové skupiny populace. Směrnice Rady 
89/398/EHS a konkrétní směrnice uvedené v čl. 4 odst. 1 výše uvedené směrnice poskytují 
podrobnosti o údajích o výživové hodnotě, které jsou pro označování povinné. Uvádění 
omezených údajů o výživové hodnotě v hlavním zorném poli na přebalech potravin PARNUTS 
není dostačující a nemusí dostatečně informovat spotřebitele. Na potraviny PARNUTS by se 
tento požadavek neměl vztahovat.

Pozměňovací návrh 568
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavec 1 se nepoužije na potraviny 
určené ve směrnici Rady 89/398/EHS ze 
dne 3. května 1989 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
potravin určených pro zvláštní výživu a 
zvláštní směrnice uvedené v čl. 4 odst. 1 
výše uvedené směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Pozměňovací návrh 569
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené 
v čl. 29 odst. 2 se soustředí na jednom 
místě a v příslušných případech v pořadí 
stanoveném v části C přílohy XIII.

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené 
v čl. 29 odst. 1 písm. b) a čl. 29 odst. 2 se 
soustředí na rubové straně přebalu a
v pořadí stanoveném v části C přílohy XIII. 

Nejsou-li nutriční údaje uvedeny 
v hlavním zorném poli, uvedou se 
v tabulce s přiřazenými číselnými 
hodnotami. Při nedostatku místa se uvedou 
údaje za sebou.

Tyto nutriční údaje se uvedou v tabulce 
s přiřazenými číselnými hodnotami. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za sebou.

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění a zjednodušení.

Pozměňovací návrh 570
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jsou-li povinné nutriční údaje uvedeny 
spolu s údaji o živinách uvedenými 
v čl. 29 odst. 2, odpovídá, podle možnosti, 
pořadí údajů o energetické hodnotě a 
živinách pořadí uvedenému v části C 
přílohy XIII.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení.

Pozměňovací návrh 571
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jsou-li povinné nutriční údaje uvedeny 
spolu s údaji o živinách uvedenými 
v čl. 29 odst. 2, odpovídá, podle možnosti, 
pořadí údajů o energetické hodnotě a 
živinách pořadí uvedenému v části C 
přílohy XIII.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 572
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme podrobná ustanovení, aby 
mohla stanovit kritéria, která určí, kdy 
jsou hodnoty a výživné látky zanedbatelné. 
Tato opatření, určená k úpravě jiných než 
podstatných prvků doplněním tohoto 
nařízení, budou přijata v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 49 odst. 3.

Or. es

Odůvodnění

Je vhodné nenechat provozovatele stanovit údaje tak, že budou považovat množství za 
zanedbatelné, a je vhodné stanovit kritéria na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 573
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případech, kdy jsou energetická 
hodnota nebo obsah živin ve výrobku 
zanedbatelné, lze nutriční údaje o těchto 
prvcích nahradit například informací
„Obsahuje zanedbatelné množství …“ 
uvedenou v blízkosti nutričních údajů, 
pokud jsou tyto údaje uvedeny.

4. V případech, kdy jsou energetická 
hodnota nebo obsah jednotlivých živin ve 
výrobku zanedbatelné, nejsou nutriční 
údaje o těchto prvcích zapotřebí. Uvede se
například informace „Obsahuje 
zanedbatelné množství …“ v blízkosti 
nutričních údajů, pokud jsou tyto údaje 
uvedeny.

Or. de
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Odůvodnění

Změnou se zajišťuje, že v nutričních údajích nebudou muset být uváděny živiny, které se 
vyskytují jen ve velmi malém množství, nebo se nevyskytují vůbec. Upozornění na malé 
množství by mělo být možné, nikoliv však povinné. 

Pozměňovací návrh 574
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 mohou být 
nutriční údaje provedeny graficky nebo 
formou symbolů, jsou-li splněny tyto 
základní požadavky:

vypouští se

a) tyto formy uvádění údajů nesmí uvádět 
spotřebitele v omyl; a
b) musí být prokázáno, že průměrný
spotřebitel rozumí těmto formám uvádění 
údajů.

Or. de

Odůvodnění

Kvůli závaznému grafickému provedení procentního podílu u údajů podle čl. 31 odst. 2 jsou 
odstavce 5 a 6 článku 34 zbytečné (viz pozměňovací návrh stejné autorky k čl. 34 odst. 1). 
Proti úpravě předpokládané v návrhu nařízení, v níž se ponechává provedení nutričních údajů 
podle grafické formy a symbolů na základě dobrovolnosti členským státům, navíc hovoří i 
nebezpečí narušení volného pohybu zboží způsobené rozdílným vývojem v jednotlivých 
členských státech.



AM\762308CS.doc 25/74 PE418.219v01-00

CS

Pozměňovací návrh 575
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 mohou být 
nutriční údaje provedeny graficky nebo 
formou symbolů, jsou-li splněny tyto 
základní požadavky:

5. Nutriční údaje mohou být provedeny 
graficky nebo formou symbolů, jsou-li 
splněny tyto základní požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Grafická provedení nebo formy symbolů by měly být povoleny, ať již vnitrostátní systémy 
existují, či nikoliv.

Pozměňovací návrh 576
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Amendment

5. V rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 mohou být 
nutriční údaje provedeny graficky nebo 
formou symbolů, jsou-li splněny tyto 
základní požadavky:

5. Nutriční údaje mohou být provedeny 
graficky nebo formou symbolů, jsou-li 
splněny tyto základní požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zajišťuje pružnost k zachování a rozvoji alternativních 
způsobů vyjádření, které doplňují vyjadřovací formy uvedené v čl. 31 odst. 2 a 3, jejichž 
prostřednictvím by se mohly uvádět nutriční údaje. 
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Pozměňovací návrh 577
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 mohou být 
nutriční údaje provedeny graficky nebo 
formou symbolů, jsou-li splněny tyto 
základní požadavky:

5. Nutriční údaje mohou být provedeny 
graficky nebo formou symbolů, jsou-li 
splněny tyto základní požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Nutriční symboly by měly být harmonizovány na úrovni EU, aby se tak umožnil volný pohyb 
výrobků.

Pozměňovací návrh 578
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit pravidla týkající 
se i dalších hledisek uvádění nutričních 
údajů kromě těch, které jsou uvedeny 
v odstavci 5. Opatření, jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jejich doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním kapitol VI a VII.
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Pozměňovací návrh 579
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit pravidla týkající 
se i dalších hledisek uvádění nutričních 
údajů kromě těch, které jsou uvedeny 
v odstavci 5. Opatření, jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jejich doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Kvůli pozměňovacímu návrhu stejné autorky k čl. 34 odst. 1 jsou odstavce 5 a 6 zbytečné.

Pozměňovací návrh 580
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit pravidla týkající 
se i dalších hledisek uvádění nutričních 
údajů kromě těch, které jsou uvedeny 
v odstavci 5. Opatření, jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jejich doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním kapitol VI a VII.
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Pozměňovací návrh 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  6a. Komise předloží hodnotící zprávu o 
formách uvádění popsaných 
v předchozích odstavcích, a to pět let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení forem uvádění se provede za účelem určení výhod a nevýhod.

Pozměňovací návrh 582
Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Článek 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 a
Čl. 34 odst. 1 se nepoužije na výrobky 
upravené směrnicí 89/398/ES a dalšími 
zvláštními směrnicemi, které jsou uvedeny 
v čl. 4 odst. 1 této směrnice.

Or. it

Odůvodnění

Dietetické výrobky mají specifické složení pro uspokojení zvláštních nutričních potřeb a často 
jsou předepisovány lékařem. Proto není třeba, aby o jejich nutričních hodnotách byly 
spotřebitelům uváděny zvláštní informace.
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Pozměňovací návrh 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Návrh nařízení
Kapitola V – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola V

Dobrovolné informace o potravinách

Kapitola V

Povinné označení původu

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů transparentnosti by spotřebitelé měli znát zemi původu potraviny. Informace o 
původu hlavních složek zpracovaných potravin představuje klíčový prvek, který umožňuje 
spotřebitelům informovaný výběr.

Pozměňovací návrh 584
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Kapitola V – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola V

Dobrovolné informace o potravinách

Kapitola V

Označení původu potravin

Or. en

Odůvodnění

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.
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Pozměňovací návrh 585
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použitelné požadavky vypouští se
1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. 
2. Aniž je dotčeno označování v souladu 
se zvláštními předpisy Společenství, 
použijí se odstavce 3 a 4, pokud je země 
původu nebo provenience potraviny 
dobrovolně uvedena, aby informovala 
spotřebitele o tom, že potravina má původ 
nebo pochází z Evropského společenství 
nebo dané země či místa. 
3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek).
4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo 
provenience masa udávat jedno místo 
původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě. 
V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde 
se zvířata narodila, byla chována a 
poražena.
5. Komise stanoví prováděcí pravidla pro 
použití odstavce 3. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
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postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.
6. Komise může stanovit prováděcí 
pravidla pro podmínky a kritéria použití 
dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.



PE418.219v01-00 32/74 AM\762308CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 586
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35
Použitelné požadavky

vypouští se

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. 
2. Aniž je dotčeno označování v souladu 
se zvláštními předpisy Společenství, 
použijí se odstavce 3 a 4, pokud je země 
původu nebo provenience potraviny 
dobrovolně uvedena, aby informovala 
spotřebitele o tom, že potravina má původ 
nebo pochází z Evropského společenství 
nebo dané země či místa. 
3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek).
4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo 
provenience masa udávat jedno místo
původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě. 
V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde 
se zvířata narodila, byla chována a 
poražena.
5. Komise stanoví prováděcí pravidla pro 
použití odstavce 3. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
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postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.
6. Komise může stanovit prováděcí 
pravidla pro podmínky a kritéria použití 
dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele je důležité, aby věděl, odkud výrobek pochází. V některých případech však 
není vždy možné uvést jednu zemi původu, protože obsah výrobku může současně pocházet 
z různých zemí a denně se mění. Ve stávajících pravidlech týkajících se označování původu se 
předpokládá dobrovolné označování provenience, dokud by vyloučení takových označení 
závažným způsobem neklamalo spotřebitele ohledně skutečného původu potraviny. Tato 
pravidla by měla nadále platit, a nikoliv být nahrazena novým zněním. 

Pozměňovací návrh 587
John Bowis

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použitelné požadavky Použitelné požadavky

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. 

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat požadavky 
stanovené v tomto nařízení. V tomto 
případě se nepoužije čl. 14 odst. 1.

2. Aniž je dotčeno označování v souladu 
se zvláštními předpisy Společenství, 
použijí se odstavce 3 a 4, pokud je země 
původu nebo provenience potraviny 
dobrovolně uvedena, aby informovala 
spotřebitele o tom, že potravina má původ 
nebo pochází z Evropského společenství 
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nebo dané země či místa. 
3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek).
4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo 
provenience masa udávat jedno místo 
původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě. 
V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde 
se zvířata narodila, byla chována a 
poražena.
5. Komise stanoví prováděcí pravidla pro 
použití odstavce 3. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.
6. Komise může stanovit prováděcí 
pravidla pro podmínky a kritéria použití 
dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

6. Komise může stanovit prováděcí 
pravidla pro podmínky a kritéria použití 
dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Existuje povinná složka označení původu, a proto by čl. 35 odst. 2–5 měly být přesunuty do 
samostatného článku (nový článek 26 Původ a provenience) – vedle ostatních povinných 
údajů. V případě, že jsou informace poskytovány dobrovolně, může být účelné udělovat 
výjimky z požadavků na minimální velikost písma (čl. 14 odst. 1), jinak se podniky nemusí 
rozhodnout tyto informace poskytovat.
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Pozměňovací návrh 588
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. 

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat požadavky 
stanovené v tomto nařízení.

2. Aniž je dotčeno označování v souladu 
se zvláštními předpisy Společenství, 
použijí se odstavce 3 a 4, pokud je země 
původu nebo provenience potraviny 
dobrovolně uvedena, aby informovala 
spotřebitele o tom, že potravina má původ 
nebo pochází z Evropského společenství 
nebo dané země či místa. 

2. V případě označení potravin 
uvádějících konkrétní vlastnosti 
související s výrobními postupy, životními 
podmínkami zvířat nebo dopady výrobku 
na životní prostředí Komise za konzultací 
se zúčastněnými subjekty předloží návrh 
na vytvoření kritéria kvality, které budou 
muset systémy označování splňovat, aby 
se zajistily přesné a vyvážené informace a 
zabránilo se klamání spotřebitele.

3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek).
4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo 
provenience masa udávat jedno místo 
původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě. 
V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde 
se zvířata narodila, byla chována a 
poražena.
5. Komise stanoví prováděcí pravidla pro 
použití odstavce 3. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
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odst. 3.
6. Komise může stanovit prováděcí 
pravidla pro podmínky a kritéria použití 
dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Jules Maaten

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. 

1. Pokud jsou některé nebo všechny 
informace o potravinách, na něž se 
vztahuje toto nařízení, poskytovány 
dobrovolně, musí tyto informace být 
v souladu s příslušnými specifickými
požadavky stanovenými v tomto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Začlenění slova „splňovat“ by mohlo znamenat, že v případech, kdy by byly poskytovány 
dobrovolné údaje o nutriční hodnotě, by nebalené potraviny a potraviny balené pro přímý 
prodej musely obsahovat všechny možné informace zcela totožně jako balené potraviny. Toto 
je zatížením pro subjekty obchodu s potravinami, jež tyto informace poskytují dobrovolně, a 
mohlo by je to v budoucnu od této činnosti odrazovat, budou-li právní předpisy schváleny ve 
stávající podobě.
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Pozměňovací návrh 590
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení.

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
být tyto informace jasně čitelné.

Or. en

Odůvodnění

Je-li požadováno, aby byly dobrovolné informace uváděny totožným způsobem jako u 
výrobků, kde se použijí povinné požadavky, je pravděpodobné, že výrobci jejich dobrovolné 
uvádění ukončí.   Dopadem stávajícího návrhu tedy je, že by spotřebitelé dostali méně 
informací, než je tomu v současné době.

Pozměňovací návrh 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. 

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
požadavky stanovené v tomto nařízení, 
zejména požadavky uvedené v článku 7. 

Or. en

Odůvodnění

Článek 7 o uvádění nezavádějících informací je nejdůležitějším základem systémů uvádění 
dobrovolných informací.
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Pozměňovací návrh 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  1a. Všechny příslušné informace týkající 
se systémů uvádění dobrovolných 
informací, například hlavní kritéria a 
vědecké studie, musí být dostupné 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je zásadní pro zajištění transparentnosti.

Pozměňovací návrh 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, použijí 
se odstavce 3 a 4, pokud je země původu 
nebo provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství nebo dané země 
či místa.

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, použijí 
se odstavce 3 a 4, pokud je označení země 
původu nebo provenience potraviny 
povinné, aby informovalo spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství nebo dané země 
či místa.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů transparentnosti by spotřebitelé měli znát zemi původu potraviny. Informace o 
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původu hlavních složek zpracovaných potravin představuje klíčový prvek, který umožňuje 
spotřebitelům informovaný výběr.

Pozměňovací návrh 594
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, použijí 
se odstavce 3 a 4, pokud je země původu 
nebo provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství nebo dané země 
či místa. 

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství a jako 
doplnění požadavků uvedených v čl. 9 
odst. 1 písm. i), použijí se odstavce 3 a 4, 
pokud je informace o zemi původu nebo 
provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství nebo dané země 
či místa.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je jako doplnění povinných požadavků podle čl. 9 odst. 1 písm. i) poskytována 
informace o zemi původu složek potraviny, měla by tato informace souhlasit s ustanoveními 
čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, použijí 
se odstavce 3 a 4, pokud je země původu 
nebo provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství a jako 
doplnění požadavků uvedených v čl. 9 
odst. 1 písm. i), použijí se odstavce 3 a 4, 
pokud je země původu nebo provenience 
potraviny dobrovolně uvedena, aby 
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z Evropského společenství nebo dané země 
či místa. 

informovala spotřebitele o tom, že 
potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství nebo dané země 
či místa.

Or. en

Odůvodnění

V čl. 9 odst. 1 písm. i) jsou uvedeny povinné požadavky na označení země původu, a ty se musí 
použít v každém případě.

Pozměňovací návrh 596
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, použijí 
se odstavce 3 a 4, pokud je země původu 
nebo provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství nebo dané země 
či místa. 

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství a jako 
doplnění požadavků uvedených v čl. 9 
odst. 1 písm. i), použijí se odstavce 3 a 4, 
pokud je informace o zemi původu nebo 
provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství nebo dané země 
či místa.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na povinné označení původu by měly být rozšířeny tak, aby zabránily v klamání 
spotřebitele ohledně původu výrobku a jeho hlavních přísad.
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Pozměňovací návrh 597
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1–4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. 

1. V případě, že jsou informace o 
potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. 

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, použijí 
se odstavce 3 a 4, pokud je země původu 
nebo provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství nebo dané země 
či místa. 

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, použijí 
se odstavce 3 a 4, pokud je označení země 
původu nebo provenience potraviny 
povinné, aby informovalo spotřebitele o 
tom, že potravina má původ nebo pochází 
z Evropského společenství (členského 
státu) nebo dané země či místa. 

3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek).

3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek). Primární složka je složka, která 
v potravině tvoří 50 % nebo více.

4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo 
provenience masa udávat jedno místo 
původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě. 
V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde se 
zvířata narodila, byla chována a poražena.

4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
označení země původu nebo provenience u 
drůbeže a masa udává jen místo, kde se 
zvířata narodila, byla chována a/nebo 
krmena, tudíž nikoli místo chovu, 
porážky, zpracování či balení. Případně se 
uvedou informace o místech, kde se zvířata 
narodila, byla chována, poražena, 
zpracována a kde byl příslušný výrobek 
opatřen obalem.

Or. en

Odůvodnění

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
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here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and ther very 
same principal applies here.

Pozměňovací návrh 598
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek).

3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience významné složky 
(významných složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek).

Or. en

Odůvodnění

Uvádění údaje o zemi původu pouze u významné složky (významných složek) zabrání uvádění 
nadbytečných informací, a takto se budou uvádět pouze informace o složce (složkách) 
zastoupených v potravinách více než 50 %.

Pozměňovací návrh 599
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo 
provenience masa udávat jedno místo 

4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo 
provenience masa udávat jedno místo 
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původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve stejné 
zemi nebo na stejném místě. V ostatních 
případech se uvedou informace o všech 
různých místech, kde se zvířata narodila, 
byla chována a poražena.

původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve stejné 
zemi nebo na stejném místě. V ostatních 
případech se uvedou informace o všech 
různých místech, kde se jednotlivá zvířata 
narodila, byla chována a poražena.

Or. hu

Odůvodnění

V návaznosti na mnoho potravinářských skandálů v souvislosti s masem se maso stalo pro 
evropské spotřebitele nedůvěryhodným, je jim tedy nutno zajistit možnost sledovat celou cestu 
masného výrobku, pokud se výrobce dobrovolně zaváže k tomu, že bude na masných 
výrobcích podrobně uvádět jejich původ.

Pozměňovací návrh 600
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo 
provenience masa udávat jedno místo 
původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve stejné 
zemi nebo na stejném místě. V ostatních 
případech se uvedou informace o všech 
různých místech, kde se zvířata narodila, 
byla chována a poražena.

4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
označení země původu nebo provenience u 
drůbeže a masa udává jen místo, kde se 
zvířata narodila, byla chována a poražena, 
tudíž nikoli místo, zpracování či balení.
V ostatních případech se uvedou informace 
o všech různých místech, kde se zvířata 
narodila, byla chována a poražena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 601
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. U čerstvého ovoce a zeleniny může být 
jako země původu nebo provenience 
uvedeno pouze země nebo místo 
zemědělské výroby.

Or. de

Odůvodnění

U ovoce a zeleniny je opakovaně hlášen příliš vysoký obsah pesticidů. Jednoznačné označení 
původu uvedených zajišťuje volnost výběru a může posílit důvěru spotřebitelů v kvalitu 
produktů.

Pozměňovací návrh 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit prováděcí 
pravidla pro podmínky a kritéria použití 
dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

6. Komise může stanovit prováděcí 
pravidla pro podmínky a kritéria použití 
podle předchozích odstavců dobrovolně 
poskytnutých údajů. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se vztahuje pouze na předchozí odstavce.
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Pozměňovací návrh 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pojem „vegetariánský“ by neměl být 
používán pro potraviny, které jsou, nebo 
jsou vyrobeny, z výrobků pocházejících ze 
zvířat, jež zemřela, byla poražena, či 
zvířat, která zemřela proto, že byla 
zkonzumována, nebo s pomocí těchto 
výrobků. 
Pojem „veganský“ by neměl být požíván 
pro potraviny, které jsou, nebo jsou 
vyrobeny ze zvířat nebo živočišných 
výrobků (včetně výrobků ze živých zvířat), 
nebo s pomocí těchto výrobků.

Or. en

Odůvodnění

V současné době nepožívají pojmy „vegetariánský“ a „veganský“ právní ochrany. To v praxi 
znamená, že každý výrobce může označit svůj výrobek jako „vegetariánský“, i když takový 
není. Po letech diskusí předložila výše uvedenou definici Agentura pro potravinové normy 
Spojeného království.

Pozměňovací návrh 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. V souladu s čl. 3 odst. 1 je přípustné 
uvádět informace o environmentálních, 
sociálních a etických hlediscích týkajících 
se potravin. Aby se nedával podnět 
k libovolným závazkům a aby se zajistila 
srovnatelnost, předloží Komise do [12 
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měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost] legislativní návrh ohledně 
těchto kritérií pro potraviny. 

Or. en

Odůvodnění

Environmentálními, sociálními a etickými kritérii se významnou měrou řídí mnoho 
spotřebitelů. Uvádění těchto informací by proto mělo být podporováno.

Pozměňovací návrh 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Návrh nařízení
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Dobrovolné informace o potravinách

1. Do 1. ledna 20XX (tři roky po přijetí) 
Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 49 odst. 3 stanoví společný jasný 
nutriční symbol, který pomůže 
spotřebitelům určit zdravější možnost 
v rámci kategorií potravin.
2. Potraviny způsobilé nést tento společný 
jasný nutriční symbol musí splňovat 
kritéria stanovená Komisí a výživové 
profily stanovené podle článku 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o 
výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin.  
3. Kritéria uvedená v odstavci 2 se vytvoří 
zejména s přihlédnutím k:
a) celkovému nutričnímu složení 
potraviny a přítomnosti živin, u kterých 
bylo vědecky zjištěno, že mají dopady na 
zdraví,
b) úloze a významu potraviny (nebo 
kategorií potravin) a přínosu pro 
stravování obyvatelstva obecně, nebo, 
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pokud to bude vhodné, určitých rizikových 
skupin včetně dětí.
Kritéria vychází z vědeckých poznatků o 
stravování a výživě a jejich vztahu ke 
zdraví. 
V rámci stanovení kritérií požádá Komise 
úřad, aby do 12 měsíců poskytl příslušné 
vědecké poradenství.

Or. en

Odůvodnění

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labeled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fiber than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Pozměňovací návrh 606
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se

Způsob uvedení dobrovolných informací

Dobrovolné informace nesmí být 
zobrazeny na úkor prostoru vyhrazenému 
povinným informacím.

Or. de

Odůvodnění

Téma budou upravovat pokyny EU týkající se čitelnosti.
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Pozměňovací návrh 607
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dobrovolné informace nesmí být 
zobrazeny na úkor prostoru vyhrazenému 
povinným informacím.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zrušením článku 35.

Pozměňovací návrh 608
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Kapitola VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení odporují zásadě harmonizace a volného pohybu zboží na vnitřním 
trhu.
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Pozměňovací návrh 609
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 37 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dvou let po přijetí tohoto nařízení 
předloží Komise Radě a Parlamentu 
legislativní návrhy týkající se povinných 
údajů o původu drůbežího, vepřového a 
skopového masa, které bude v souladu se 
stávajícími závaznými pravidly označování 
hovězího masa uvedenými v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
1760/2000. 

Or. en

Odůvodnění

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the exisitng situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Pozměňovací návrh 610
Avril Doyle

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise po vstupu tohoto nařízení 
v platnost zahájí veřejné konzultace o 
použití pojmů, jako jsou „čistý“, 
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„původní“, „selský“, „venkovský“, 
„tradiční“ a „pravý“, po nichž bude 
následovat předložení pokynů Komise o 
použití těchto pojmů pouze v souladu se 
zásadami a požadavky stanovenými 
v kapitole II tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)

Pozměňovací návrh 611
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě povinných údajů 
stanovených v čl. 9 odst. 1 a v článku 10 
mohou členské státy v souladu s postupem 
stanoveným v článku 42 vyžadovat pro 
zvláštní druhy nebo skupiny potravin další 
povinné údaje, které jsou oprávněné 
z důvodu:

Kromě povinných údajů stanovených 
v čl. 9 odst. 1 a v článku 10 mohou členské 
státy v souladu s postupem stanoveným 
v článku 42 vyžadovat pro zvláštní druhy 
nebo skupiny potravin další informace, 
které jsou oprávněné z důvodu:

a) ochrany veřejného zdraví; a) ochrany veřejného zdraví; nebo
b) ochrany spotřebitelů; b) ochrany spotřebitelů, což jim 

umožní informovaný výběr; nebo
c) předcházení podvodům; c) předcházení podvodům; nebo
d) ochrany práv průmyslového a d) ochrany práv průmyslového a 
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obchodního vlastnictví, uvádění 
provenience, označení místa původu a 
předcházení nekalé soutěži.

obchodního vlastnictví, uvádění 
provenience, označení místa původu a 
předcházení nekalé soutěži.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění představuje pokus o zabránění všem nejasnostem ohledně povinných údajů 
uvedených v článcích 9 a 10 a o zlepšení srozumitelnosti článku.

Pozměňovací návrh 612
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření nepředstavují překážku 
volnému pohybu zboží na vnitřním trhu. 

Or. en

Odůvodnění

Je-li požadováno, aby byly dobrovolné informace uváděny totožným způsobem jako u 
výrobků, kde se použijí povinné požadavky, je pravděpodobné, že výrobci jejich dobrovolné 
uvádění ukončí.   Dopadem stávajícího návrhu tedy je, že by spotřebitelé dostali méně 
informací, než je tomu v současné době.

Pozměňovací návrh 613
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření o povinném uvádění 
země původu nebo provenience potravin, 
pouze pokud existuje prokazatelná 

vypouští se
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spojitost mezi některými vlastnostmi dané 
potraviny a jejím původem nebo 
proveniencí. Spolu s oznámením těchto 
opatření Komisi poskytnou členské státy 
zároveň i důkaz, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace velký 
význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření o povinném uvádění 
země původu nebo provenience potravin, 
pouze pokud existuje prokazatelná 
spojitost mezi některými vlastnostmi dané 
potraviny a jejím původem nebo 
proveniencí. Spolu s oznámením těchto 
opatření Komisi poskytnou členské státy 
zároveň i důkaz, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace velký 
význam.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je příliš omezující a není v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 9 odst. 1 
písm. i).
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Pozměňovací návrh 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření o povinném uvádění 
země původu nebo provenience potravin, 
pouze pokud existuje prokazatelná 
spojitost mezi některými vlastnostmi dané 
potraviny a jejím původem nebo 
proveniencí. Spolu s oznámením těchto 
opatření Komisi poskytnou členské státy 
zároveň i důkaz, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace velký 
význam.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů transparentnosti by spotřebitelé měli znát zemi původu potraviny. Informace o 
původu hlavních složek zpracovaných potravin představuje klíčový prvek, který umožňuje 
spotřebitelům informovaný výběr.

Pozměňovací návrh 616
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mléka a mléčných výrobků
v obchodní úpravě v podobě skleněných 
lahví určených k opakovanému použití 
mohou členské státy přijmout opatření 
stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a 
čl. 10 odst. 2.

V případě mléka, kysaného mléka a 
smetany, do nichž nebyly přidány jiné 
složky kromě mléčných výrobků a 
mikrobiálních kultur nezbytných k výrobě,
v obchodní úpravě v podobě skleněných 
lahví určených k opakovanému použití 
mohou členské státy přijmout opatření 
stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a 
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čl. 10 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zajišťuje, že se vnitrostátní opatření stanovující odchylky od 
čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 nepoužijí pro mléčné výrobky, do nichž jsou přidány například 
cukry, látky určené k aromatizaci nebo jiné nemléčné složky.

Pozměňovací návrh 617
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mléka a mléčných výrobků
v obchodní úpravě v podobě skleněných 
lahví určených k opakovanému použití 
mohou členské státy přijmout opatření 
stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a 
čl. 10 odst. 2.

V případě mléka, kysaného mléka a 
smetany, do nichž nebyly přidány jiné 
složky kromě mléčných výrobků a 
mikrobiálních kultur nezbytných k výrobě,
v obchodní úpravě v podobě skleněných 
lahví určených k opakovanému použití 
mohou členské státy přijmout opatření 
stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a 
čl. 10 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zajišťuje, že se vnitrostátní opatření stanovující odchylky od 
čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 nepoužijí pro mléčné výrobky, do nichž jsou přidány například 
cukry, látky určené k aromatizaci nebo jiné nemléčné složky.
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Pozměňovací návrh 618
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mléka a mléčných výrobků
v obchodní úpravě v podobě skleněných 
lahví určených k opakovanému použití 
mohou členské státy přijmout opatření 
stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a 
čl. 10 odst. 2.

V případě mléka, kysaného mléka a 
smetany, do nichž nebyly přidány jiné 
složky kromě mléčných výrobků a 
mikrobiálních kultur nezbytných k výrobě,
v obchodní úpravě v podobě skleněných 
lahví určených k opakovanému použití 
mohou členské státy přijmout opatření 
stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a 
čl. 10 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zajišťuje, že se vnitrostátní opatření stanovující odchylky od 
čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 nepoužijí pro mléčné výrobky, do nichž jsou přidány například 
cukry, látky určené k aromatizaci nebo jiné nemléčné složky.

Pozměňovací návrh 619
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mléka a mléčných výrobků
v obchodní úpravě v podobě skleněných 
lahví určených k opakovanému použití 
mohou členské státy přijmout opatření 
stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a 
čl. 10 odst. 2.

V případě mléka, kysaného mléka a 
smetany, do nichž nebyly přidány jiné 
složky kromě mléčných výrobků a 
mikrobiálních kultur nezbytných k výrobě,
v obchodní úpravě v podobě skleněných 
lahví určených k opakovanému použití 
mohou členské státy přijmout opatření 
stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a 
čl. 10 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Nemělo by být dovoleno, aby se mléko a mléčné výrobky, do nichž jsou přidány například 
cukry, látku určené k aromatizaci nebo další nemléčné složky, mohly odchylovat od 
požadavků uvedených v čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40
Alkoholické nápoje

vypouští se

Až do přijetí předpisů Společenství 
uvedených v čl. 20 písm. e) mohou členské 
státy nadále používat vnitrostátní pravidla 
týkající se uvádění složek v případě 
nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) 
alkoholu.

Or. en

Odůvodnění

Není nadále nezbytné, neboť čl. 20 písm. e) je v jiném pozměňovacím návrhu zrušeno.

Pozměňovací návrh 621
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Až do přijetí předpisů Společenství 
uvedených v čl. 20 písm. e) mohou členské 
státy nadále používat vnitrostátní pravidla 
týkající se uvádění složek v případě 

vypouští se



AM\762308CS.doc 57/74 PE418.219v01-00

CS

nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) 
alkoholu.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by se mělo použít rovněž pro alkoholické nápoje. Proto je tento článek vypuštěn, 
stejně jako poslední odstavec v čl. 29 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 622
Avril Doyle

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Až do přijetí předpisů Společenství 
uvedených v čl. 20 písm. e) mohou členské 
státy nadále používat vnitrostátní pravidla 
týkající se uvádění složek v případě nápojů 
obsahujících více než 1,2 % (obj.) 
alkoholu.

Až do přijetí předpisů Společenství 
uvedených v čl. 20 písm. e) mohou členské 
státy, které již mají vnitrostátní pravidla 
v době vstupu tohoto nařízení v platnost,
tato pravidla týkající se uvádění složek 
v případě nápojů obsahujících více než 
1,2 % (obj.) alkoholu nadále používat.

Or. en

Odůvodnění

Protože se navrhované nové nařízení EU zaměřuje na harmonizace a zjednodušení pravidel 
označování, je vhodné zajistit, aby se v oblastech, kde se připravují nová pravidla EU, 
nezaváděla žádná nová vnitrostátní opatření. Avšak v případech, kdy již taková vnitrostátní 
pravidla existují, měla by tato pravidla zůstat zachována, dokud nevstoupí v platnost pravidla 
na úrovni EU.
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Pozměňovací návrh 623
John Bowis

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní opatření pro nebalené
potraviny

Nebalené potraviny

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10.

1. U potravin uvedených v čl. 13 odst. 4 se 
uvedou údaje stanovené podle čl. 9 odst. 1 
písm. c). 

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
budou vyžadovat poskytování některých 
nebo všech ostatních údajů uvedených 
v článcích 9 a 10, nebo částí těchto údajů.

3. Členské státy mohou přijmout 
podrobná pravidla týkající se způsobu, 
jakým budou informace uvedené 
v odstavcích 1 a 2 zpřístupněny.

3. Členské státy neprodleně oznámí Komisi 
znění opatření uvedených v odstavcích 1 a 
2.

4. Členské státy neprodleně oznámí Komisi 
znění opatření uvedených v odstavcích 1 a 
2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím při označování nebalených potravin by tyto potraviny měly být v zásadě 
vyňaty z většiny požadavků na označování – s výjimkou informací o alergenech.  Členské státy 
by si měly zachovat pružnost při rozhodování, jak by měly být informace nejlépe zpřístupněny 
spotřebitelům.
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Pozměňovací návrh 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění
údajů stanovených v článku 9 a 10.

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10, které 
mohou požadovat.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.
3. Členské státy neprodleně oznámí 
Komisi znění opatření uvedených 
v odstavcích 1 a 2.

2. Členské státy oznámí Komisi znění 
opatření uvedených v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 
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Pozměňovací návrh 625
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní opatření pro nebalené 
potraviny

Vnitrostátní opatření

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10.

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

2.  Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

3. Členské státy neprodleně oznámí 
Komisi znění opatření uvedených 
v odstavcích 1 a 2.

3. Členské státy mohou rozhodnout 
nevyžadovat uvádění nutričních údajů 
(čl. 9 odst. 1 písm. l)) u nebalených 
potravin a stravy vyráběných a přímo 
dodávaných konečnému spotřebiteli 
místními prodejci nebo cateringovými 
společnostmi, pokud jsou tyto potraviny 
nebo tato strava vyráběny nestandardním 
způsobem, při nichž se složky a předpisy 
mohou často lišit.

Or. en

Odůvodnění

Nebalené potraviny nebo strava vyrábí drobní obchodníci nebo cateringové společnosti 
nestandardním způsobem, kdy se mohou složky a předpisy často měnit, třeba ze dne na den. 
Proto je důležití, aby byly tyto druhy potravin vyňaty z požadavků na uvádění nutričních 
údajů, a to jak obecně, tak tím, že členské státy budou mít právo stanovit pro tyto kategorie 
pravidla, jak je to již zaručeno pro nebalené potraviny.
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Pozměňovací návrh 626
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10.

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10. 
V každém případě jsou údaje stanovené 
v čl. 9 odst. 1 písm. c) uvedeny tak, aby je 
mohl spotřebitel zjistit bez dotazu.

Or. de

Odůvodnění

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln: 
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Pozměňovací návrh 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
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jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c) a 
v článku 10, za podmínky, že spotřebitel 
nebo zařízení společného stravování i tak 
obdrží dostatečné informace.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby požadavky uvedené v příloze III o „potravinách, jejichž označení musí 
obsahovat nebo více dalších údajů“ (například potraviny balení v některých plynech, 
potraviny s vysokým obsahem kofeinu atd.) platily i pro nebalené potraviny.

Pozměňovací návrh 628
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise konzultuje Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 178/2002, pokud považuje tyto 
konzultace za užitečné nebo pokud to 
požaduje členský stát.

2. Komise konzultuje Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 178/2002. Komise rovněž zavede pro 
všechny zúčastněné strany formální 
postup pro sdělování, který bude 
v souladu s ustanoveními směrnice 98/34.

Or. en

Odůvodnění

Stávající postupy zavádění nových opatření pro označování postrádají transparentnost a 
neexistují zde žádné požadavky na konzultace s vnějšími zúčastněnými stranami.  Protože 
nová pravidla pro označování budou mít negativní dopad na volný pohyb zboží, je důležité, 
aby byla navrhovaná opatření široce projednána a zúčastněné strany dostaly příležitost 
k vyjádření. Návrhy by neměly vstoupit v platnost, dokud nebude posouzena jejich slučitelnost 
se svobodami v rámci vnitřního trhu.
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Pozměňovací návrh 629
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o 
postupu při poskytování informací 
v oblasti norem a technických předpisů  se 
nepoužije na opatření, na něž se vztahuje 
oznamovací postup v odstavcích 1 až 4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaným pozměňovacím návrhem k čl. 42 odst. 2 se zavádí požadavek na transparentní 
postup pro sdělování, který bude zahrnovat spotřebitele i výrobce. Tento postup bude velmi 
důležitý při projednávání nových informací v rámci označování. Proto je vhodné odstranit 
výjimky z formální kontroly ve všech nových návrzích na označování.

Pozměňovací návrh 630
Renate Sommer

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout podrobná pravidla 
pro použití této kapitoly. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 2.

Komise může přijmout podrobná pravidla 
pro použití této kapitoly. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Oprava a přizpůsobení dotčeného odstavce uvedené úpravě v rámci postupu projednávání ve 
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výborech.

Pozměňovací návrh 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout podrobná pravidla 
pro použití této kapitoly. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 2.

Komise může přijmout podrobná pravidla 
pro použití této kapitoly. Tato opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li opatření navrhována tak, aby měnila prvky tohoto nařízení, které nejsou nezbytné, tím, 
že je nahradí, měla by být přijata podle regulativního postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 632
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Kapitola VII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA VII Kapitola se zrušuje.
ROZVOJ VNITROSTÁTNÍCH 

SYSTÉMŮ

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení odporují zásadě harmonizace a volného pohybu zboží na vnitřním 
trhu.
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Pozměňovací návrh 633
John Bowis

Návrh nařízení
Článek 44 – –název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní systémy Dobrovolné systémy členských států

Or. en

Odůvodnění

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Pozměňovací návrh 634
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přijmout, doporučit 
nebo jinak schválit vnitrostátní systémy 
výlučně nezávazných pravidel, jako jsou 
doporučení, rady, standardy nebo jakákoli 
jiná nezávazná pravidla (dále jen 
„vnitrostátní systémy“), které jsou 
zaměřené na zajištění používání níže 
uvedených ustanovení a jsou v souladu se 
základními požadavky stanovenými 
v tomto nařízení:

1. Členské státy mohou přijmout, doporučit 
nebo jinak schválit vnitrostátní systémy 
výlučně nezávazných pravidel, jako jsou 
doporučení, rady, standardy nebo jakákoli 
jiná nezávazná pravidla (dále jen
„vnitrostátní systémy“), které jsou 
zaměřené na zajištění používání čl. 33 
odst. 2 týkající se dalších forem vyjádření 
nutričních údajů, a jsou v souladu se 
základními požadavky stanovenými 
v tomto nařízení:

a) čl. 33 odst. 2 týkající se dalších forem 
vyjádření nutričních údajů;
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b) čl. 34 odst. 5 týkající se způsobu 
uvedení nutričních údajů.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu pozměňovacího návrhu stejné autorky k článku 34, kterým se ve všech členských 
státech zavede závazné grafické nutriční označení, je přehled v článku 44 zbytečný.

Pozměňovací návrh 635
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přijmout, doporučit 
nebo jinak schválit vnitrostátní systémy 
výlučně nezávazných pravidel, jako jsou 
doporučení, rady, standardy nebo jakákoli 
jiná nezávazná pravidla (dále jen 
„vnitrostátní systémy“), které jsou 
zaměřené na zajištění používání níže 
uvedených ustanovení a jsou v souladu se 
základními požadavky stanovenými 
v tomto nařízení:

1. Členské státy mohou přijmout, doporučit 
nebo jinak schválit vnitrostátní systémy. 
Tyto vnitrostátní systémy by měly být 
zaměřeny na zajištění používání níže 
uvedených ustanovení a zajištění, že jsou 
v souladu se základními požadavky 
stanovenými v tomto nařízení:

a) čl. 33 odst. 2 týkající se dalších forem 
vyjádření nutričních údajů;

a) čl. 33 odst. 2 týkající se dalších forem 
vyjádření nutričních údajů;

b) čl. 34 odst. 5 týkající se způsobu 
uvedení nutričních údajů.

b) čl. 34 odst. 5 týkající se způsobu 
uvedení nutričních údajů.

Or. en

Odůvodnění

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 
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Pozměňovací návrh 636
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou vyvíjet vnitrostátní 
systémy z vlastního podnětu nebo na 
žádost zúčastněných stran v souladu 
s obecnými zásadami a požadavky 
stanovenými v kapitole II a III tohoto 
nařízení a:

3. Členské státy mohou vyvíjet vnitrostátní 
systémy, kromě systémů uvedených 
v odstavci 1, z vlastního podnětu nebo na 
žádost zúčastněných stran v souladu 
s obecnými zásadami a požadavky 
stanovenými v kapitole II a III tohoto 
nařízení a:

a) na základě důkladného spotřebitelského 
průzkumu; a

a) na základě důkladného spotřebitelského 
průzkumu a důkladných vědeckých 
poznatků; a

b) na základě využití osvědčených postupů 
získaných v rámci rozsáhlých konzultací 
s širokým okruhem zúčastněných stran.

b) na základě využití osvědčených postupů 
získaných v rámci rozsáhlých konzultací 
s širokým okruhem zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mají vnitrostátní systémy v jiných oblastech, než je výživa, jejichž další 
fungování by mělo být povoleno a členským státům by měla být umožněna vzájemná výměna 
zkušeností. 

Pozměňovací návrh 637
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy poskytnou Komisi údaje 
o vnitrostátních systémech stanovených 
v odstavci 1, včetně identifikátoru 
potravin, které jsou podle daného 
vnitrostátního systému označovány. 
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Komise tyto údaje zpřístupní veřejnosti, 
zejména prostřednictvím internetové 
stránky k tomu určené.

Or. en

Odůvodnění

S vnitrostátními systémy a pokyny nemůže být zacházeno stejně, a proto by měly být rozděleny 
do dvou oddílů v rámci tohoto článku. Členské státy mají pokyny týkající se osvědčených 
postupů v jiných oblastech označování, včetně srozumitelnosti, země původu a označení 
alergenů, které smí výrobky obsahovat. Tato kapitola je prostředkem těchto inovačních 
přístupů a pro dosažení správné praxe v potravinářství prostřednictvím neregulatorních 
nástrojů.

Pozměňovací návrh 638
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní systémy zahrnují vhodné 
mechanismy umožňující spotřebitelům 
identifikovat potraviny, které jsou 
označeny v souladu s vnitrostátními 
systémy, sledovat úroveň dodržování 
daného systému a posoudit jeho dopad.

4. Vnitrostátní systémy mohou zahrnovat
vhodné mechanismy umožňující 
spotřebitelům identifikovat potraviny, které 
jsou označeny v souladu s vnitrostátními 
systémy, sledovat úroveň dodržování 
daného systému a posoudit jeho dopad.

Or. en

Odůvodnění

Není vždy praktické, aby byly potraviny odpovídající pokynům v oblasti všeobecných 
osvědčených postupů označovány identifikátorem.  Jak se výše uvedené bude uplatňovat 
například u potraviny, která splňuje 5 z 20 doporučení uvedených v pokynech? V článku by to 
mělo být zohledněno.
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Pozměňovací návrh 639
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytnou Komisi údaje o 
vnitrostátních systémech stanovených 
v odstavci 1, včetně identifikátoru 
potravin, které jsou podle daného 
vnitrostátního systému označovány. 
Komise tyto údaje zpřístupní veřejnosti, 
zejména prostřednictvím internetové 
stránky k tomu určené.

5. Členské státy poskytnou Komisi údaje o 
vnitrostátních systémech a pokynech 
v oblasti osvědčených postupů 
stanovených v tomto článku. Komise tyto 
údaje zpřístupní veřejnosti, zejména 
prostřednictvím internetové stránky k tomu 
určené.

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytnou Komisi údaje o 
vnitrostátních systémech stanovených 
v odstavci 1, včetně identifikátoru potravin, 
které jsou podle daného vnitrostátního 
systému označovány. Komise tyto údaje 
zpřístupní veřejnosti, zejména 
prostřednictvím internetové stránky k tomu 
určené.

5. Členské státy poskytnou Komisi údaje o 
vnitrostátních systémech stanovených 
v odstavci 1, například hlavních kritériích 
a vědeckých studiích, včetně identifikátoru 
potravin, které jsou podle daného 
vnitrostátního systému označovány. 
Komise tyto údaje zpřístupní veřejnosti, 
zejména prostřednictvím internetové 
stránky k tomu určené.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je zásadní pro zajištění transparentnosti vnitrostátních systémů.



PE418.219v01-00 70/74 AM\762308CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51a
Změny nařízení (ES) č. 104/2000
V článku 4 nařízení (ES) č. 104/2000 se 
vkládá tento článek, který zní: 
d) pochází-li ryba z populace, jíž se týká 
plán obnovy přijatý EU.

Or. en

Odůvodnění

Pro rozhodnutí mnoha spotřebitelů o nákupu má největší význam znalost o tom, je-li rybí 
populace příslušného druhu ohrožena. Proto by měl být článek o informování spotřebitele 
v nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a 
akvakultury změněn tak, aby měli spotřebitelé možnost učinit informované rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 642
Péter Olajos

Návrh nařízení
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 3 
letech od vstupu v platnost].

Ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 3 
letech od vstupu v platnost].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční 

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční 
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obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].

obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].
Potravina umístěná na trh před dnem 
použitelnosti tohoto nařízení, která tomuto 
nařízení neodpovídá, smí být umisťována 
na trh, dokud nebudou všechny populace 
vyčerpány.
Ustanovení čl. 17 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 15 
letech od vstupu v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Přechodné období: Soulad s čl. 3 odst. 3. Za účelem úpravy dlouhého životního cyklu 
výrobků.

15 let: Neodstranitelně označené skleněné lahve určené pro opětovné použití a mají dlouhou 
životnost. Podle výrobní technologie mohou být opětovně naplněny 30krát–40krát. 

Pozměňovací návrh 643
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 3 
letech od vstupu v platnost].

Ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 3 
letech od vstupu v platnost].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční 

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 50 zaměstnanců a jejichž roční 
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obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].

obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].
Potravina umístěná na trh před dnem 
použitelnosti tohoto nařízení, která tomuto 
nařízení neodpovídá, smí být umisťována 
na trh, dokud nebudou všechny populace 
vyčerpány.
Ustanovení čl. 17 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 15 
letech od vstupu v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 
3 letech od vstupu v platnost].

Ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 
3 letech od vstupu v platnost].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční 
obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 50 zaměstnanců a jejichž roční 
obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].

Potraviny, které byly uvedeny do oběhu 
před vstupem tohoto nařízení v platnost, 
mohou být do oběhu uváděny i nadále, a 
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to až do vyčerpání zásob.

Or. de

Odůvodnění

Zvláštní úprava pro malé a střední podniky musí být stanovena šířeji, má-li být účinná. U 
potravin, které byly uvedeny do oběhu před vstupem tohoto nařízení v platnost, musí existovat 
možnost jejich dalšího prodeje, a to až do vyčerpání zásob.

Pozměňovací návrh 645
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 
3 letech od vstupu v platnost].
Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu 
v platnost méně než 10 zaměstnanců a 
jejichž roční obrat a/nebo roční bilanční 
úhrn nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od 
vstupu v platnost].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].

Potraviny, které byly označeny před 
vstupem tohoto nařízení v platnost, 
mohou být uváděny do oběhu až do 
úplného vyčerpání zásob.
Povinnosti podle čl. 17 odst. 1 platí od 
[prvního dne měsíce následujícího po 15 
letech od vstupu v platnost].
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Or. de

Odůvodnění

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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