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Pozměňovací návrh 144
Antonio De Blasio

Návrh nařízení.

Doporučení k odmítnutí návrhu

Evropský Parlament odmítá návrh 
Komise.

Or. hu

Odůvodnění

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Pozměňovací návrh 145
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) S ohledem na různorodost ekoznaček 
udávajících, že potraviny jsou například 
„bio“ nebo „eko“ nebo pocházejí 
z ekologického zemědělství, aniž je 
vysvětleno, jak je toho dosaženo, by měla 
Komise za konzultace s příslušnými 
zúčastněnými subjekty zformulovat návrh 
kvalitativních kritérií, na nichž se tato 
označení musí zakládat, aby nebyla pro 
spotřebitele zavádějící.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Avril Doyle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah 
mezi stravováním a zdravím, stejně jako 
o vhodný způsob stravování odpovídající 
individuálním potřebám. Bílá kniha 
Komise o strategii pro Evropu týkající se 
zdravotních problémů souvisejících 
s výživou, nadváhou a obezitou1 uvádí, že 
nutriční označování potravin je důležitým 
nástrojem informování spotřebitelů 
o složení potravin, který jim pomáhá 
při informovaném výběru. Strategie 
spotřebitelské politiky EU pro období 
2007–2013 zdůraznila, že jak pro účinnou 
hospodářskou soutěž, tak pro blaho 
spotřebitelů, je možnost informovaného 
výběru zásadní. K tomuto výběru by 
významně přispělo, kdyby spotřebitelé 
znali základní zásady výživy a příslušné 
údaje o výživové hodnotě v potravinách.

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah 
mezi stravováním a zdravím, stejně jako 
o vhodný způsob stravování odpovídající 
individuálním potřebám. Bílá kniha 
Komise o strategii pro Evropu týkající se 
zdravotních problémů souvisejících 
s výživou, nadváhou a obezitou2 uvádí, že 
nutriční označování potravin je důležitým 
nástrojem informování spotřebitelů 
o složení potravin, který jim pomáhá 
při informovaném výběru. Vzdělávací a 
informační kampaně jsou významné 
mechanismy pro lepší chápání informací 
o potravinách ze strany spotřebitelů.
Strategie spotřebitelské politiky EU pro 
období 2007–2013 zdůraznila, že jak pro 
účinnou hospodářskou soutěž, tak pro 
blaho spotřebitelů, je možnost 
informovaného výběru zásadní. K tomuto 
výběru by významně přispělo, kdyby 
spotřebitelé znali základní zásady výživy a 
příslušné údaje o výživové hodnotě 
v potravinách.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšování jídelníčku a pochopení výživných hodnot potravin spotřebiteli nelze dosáhnout 
pouze označováním. Ani nyní spotřebitelé nechápou některé informace v označení a je 
zásadní, aby se členské státy zapojily do informačních kampaní s cílem zvyšovat pochopení na 
straně spotřebitelů.

                                               
1 KOM(2007)0279.
2 KOM(2007)0279.
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Pozměňovací návrh 147
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a 
určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je 
příležitostná manipulace, podávání a 
prodej jídla soukromými osobami 
například při charitativních akcích nebo na 
trzích místní komunity či při setkáních, 
nespadají do působnosti tohoto nařízení.

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a 
určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je 
příležitostné poskytování potravin třetím 
osobám, podávání a prodej jídla 
soukromými osobami například při 
charitativních akcích nebo na trzích místní 
komunity či při setkáních, nespadají do 
působnosti tohoto nařízení. Na dopravce 
poskytující služby v oblasti zásobování se 
toto nařízení vztahuje pouze v případě, že 
jimi nabízené služby zajišťují spojení 
dvou míst na území Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Nejde zde o manipulaci s potravinami, nýbrž o jejich poskytování třetím osobám. Cílem je 
zabránit záměně významu. Při zajišťování spojení, jehož výchozí nebo cílové místo leží za 
hranicemi EU, může dojít k tomu, že dopravce nenajde dodavatele, který bude schopen splnit 
požadavky na informace. Pakliže by dopravci nabízející tato spojení spadali do působnosti 
nařízení, mohlo by to přinášet konkurenční nevýhody podnikům sídlícím v EU, neboť 
povinnost dodržovat nařízení by měly pouze tyto podniky. 

Pozměňovací návrh 148
Jules Maaten

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a 
určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je 

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a 
určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je 
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příležitostná manipulace, podávání a prodej 
jídla soukromými osobami například při 
charitativních akcích nebo na trzích místní 
komunity či při setkáních, nespadají do 
působnosti tohoto nařízení.

příležitostná manipulace, podávání a prodej 
jídla soukromými osobami například při 
charitativních akcích nebo na trzích místní 
komunity či při setkáních, nespadají do 
působnosti tohoto nařízení. Na služby 
společného stravování nabízené 
dopravními společnostmi by se nemělo 
vztahovat toto nařízení v případě spojů 
vyjíždějících z území mimo Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V rámci působení mimo země EU by provozovatel služby nemusel nalézt dodavatele, kteří 
splňují požadavky na informace o potravinách. 

Pozměňovací návrh 149
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a 
určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je 
příležitostná manipulace, podávání a prodej 
jídla soukromými osobami například při 
charitativních akcích nebo na trzích místní 
komunity či při setkáních, nespadají do 
působnosti tohoto nařízení.

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a 
určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je 
příležitostná manipulace, podávání a prodej 
jídla soukromými osobami například při 
charitativních akcích, prováděné 
dobrovolníky ve prospěch sdružení, 
náboženských společností nebo škol (nebo 
srovnatelných organizací), jakož i na 
trzích místní komunity či při setkáních, 
nespadají do působnosti tohoto nařízení.

Or. sv

Odůvodnění

Účelem tohoto právního předpisu je co nejvíce pomoci spotřebitelům při získávání nutričních 
informací. Je nepřiměřené klást takové požadavky na aktivity nanejvýš dočasné povahy. 
Dobrovolné, příležitostné nebo altruistické činnosti mohou těžko splnit tyto přísné požadavky, 
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které tímto nařízením klade zákonodárce. Jelikož se spotřebitel v těchto případech nenachází 
v závislém postavení na výrobci/prodejci, neexistuje žádný důvod pro to, aby se požadavky 
týkaly takové činnosti.

Pozměňovací návrh 150
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Právní předpisy o poskytování 
informací o potravinách by měly zajistit 
dostatečnou pružnost, aby bylo možno 
držet krok s novými požadavky 
spotřebitelů na informace a zajistit 
rovnováhu mezi ochranou vnitřního trhu a 
rozdíly ve vnímání spotřebitelů v 
členských státech.

(16) Právní předpisy o poskytování 
informací o potravinách by měly zajistit 
rovnováhu mezi ochranou vnitřního trhu a 
rozdíly ve vnímání spotřebitelů v 
členských státech.

Or. fr

Odůvodnění

Každé začlenění nových požadavků, které by mohly být v budoucnu používány, se musí stát 
předmětem legislativní revize, kterou Komise předloží, pokud to bude považovat za vhodné.  

Pozměňovací návrh 151
Avril Doyle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Nové požadavky na poskytování 
povinných informací o potravinách by však 
měly být stanoveny pouze v případě 
potřeby a v souladu se zásadou 
subsidiarity, proporcionality a 
udržitelnosti.

(19) Nové požadavky na poskytování 
povinných informací o potravinách by však 
měly být stanoveny pouze v případě 
potřeby a v souladu se zásadou 
subsidiarity, proporcionality, 
transparentnosti a udržitelnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Pro zajištění souladu se současnými cíli EU v oblasti plně funkčního vnitřního trhu je 
zásadní, aby jakékoli nové požadavky byly oznámeny a řádně prostudovány všemi 
zúčastněnými stranami, aby byly opodstatněné a nenarušovaly volný pohyb zboží. 

Pozměňovací návrh 152
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly být zohledněny změny a 
vývoj v oblasti poskytování informací, je 
třeba umožnit, aby Komise mohla 
pozměňovat seznam povinných informací 
přidáváním nebo odebíráním údajů a 
zpřístupnění určitých údajů 
prostřednictvím alternativních prostředků. 
Konzultace se zúčastněnými stranami by 
měla usnadnit včasné a náležitě zaměřené 
změny požadavků na poskytování 
informací o potravinách.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o přijímání úprav seznamu povinných informací a umožnění dostupnosti určitých 
zvláštních údajů pomocí alternativních prostředků znamená výraznou změnu nařízení a tudíž 
by nemělo podléhat postupu projednání ve výborech, nýbrž spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 153
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly být zohledněny změny a vypouští se
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vývoj v oblasti poskytování informací, je 
třeba umožnit, aby Komise mohla 
pozměňovat seznam povinných informací 
přidáváním nebo odebíráním údajů a 
zpřístupnění určitých údajů 
prostřednictvím alternativních prostředků. 
Konzultace se zúčastněnými stranami by 
měla usnadnit včasné a náležitě zaměřené 
změny požadavků na poskytování 
informací o potravinách.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o přijímání úprav seznamu povinných informací a umožnění dostupnosti určitých 
zvláštních údajů pomocí alternativních prostředků znamená výraznou změnu nařízení a tudíž 
by nemělo podléhat postupu projednání ve výborech, nýbrž spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 154
Jill Evans

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly být zohledněny změny a 
vývoj v oblasti poskytování informací, je 
třeba umožnit, aby Komise mohla 
pozměňovat seznam povinných informací 
přidáváním nebo odebíráním údajů a 
zpřístupnění určitých údajů 
prostřednictvím alternativních prostředků. 
Konzultace se zúčastněnými stranami by 
měla usnadnit včasné a náležitě zaměřené 
změny požadavků na poskytování 
informací o potravinách.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o přijímání úprav seznamu povinných informací a umožnění dostupnosti určitých 
zvláštních údajů pomocí alternativních prostředků znamená výraznou změnu nařízení a tudíž 
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by nemělo podléhat postupu projednání ve výborech, nýbrž spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 155
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly být zohledněny změny a 
vývoj v oblasti poskytování informací, je 
třeba umožnit, aby Komise mohla 
pozměňovat seznam povinných informací 
přidáváním nebo odebíráním údajů a 
zpřístupnění určitých údajů 
prostřednictvím alternativních prostředků. 
Konzultace se zúčastněnými stranami by 
měla usnadnit včasné a náležitě zaměřené 
změny požadavků na poskytování 
informací o potravinách.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o přijímání úprav seznamu povinných informací a umožnění dostupnosti určitých 
zvláštních údajů pomocí alternativních prostředků znamená výraznou změnu nařízení a tudíž 
by nemělo podléhat postupu projednání ve výborech, nýbrž spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 156
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly být zohledněny změny a 
vývoj v oblasti poskytování informací, je 
třeba umožnit, aby Komise mohla 
pozměňovat seznam povinných informací 
přidáváním nebo odebíráním údajů a 
zpřístupnění určitých údajů 
prostřednictvím alternativních prostředků. 

vypouští se
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Konzultace se zúčastněnými stranami by 
měla usnadnit včasné a náležitě zaměřené 
změny požadavků na poskytování 
informací o potravinách.

Or. fr

Odůvodnění

Postup rozhodování ve výborech lze použít jen v případě sekundárních opatření; jakoukoliv 
změnu závazných ustanovení lze schválit pouze postupem spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 157
Avril Doyle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Etikety na potravinách by měly být 
jasné a srozumitelné, aby pomáhaly 
spotřebitelům, kteří chtějí být lépe 
informováni při výběru potravin a stravy. 
Studie ukazují, že důležitým prvkem pro 
dosažení maximálního vlivu informací na 
etiketě na spotřebitele je čitelný text a že 
drobné písmo je jednou z hlavních příčin 
nespokojenosti spotřebitelů s etiketami 
na potravinách.

(25) Etikety na potravinách by měly být 
jasné a srozumitelné, aby pomáhaly 
spotřebitelům, kteří chtějí být lépe 
informováni při výběru potravin a stravy. 
Studie ukazují, že důležitým prvkem pro 
dosažení maximálního vlivu informací na 
etiketě na spotřebitele je čitelný text a má-
li být zajištěna spokojenost spotřebitelů 
s etiketami na potravinách, je třeba 
posuzovat faktory jako velikost, typ písma, 
barvu a kontrast společně.

Or. en

Odůvodnění

Čitelnost etiket je pro spotřebitele klíčová a měla by i nadále zůstat v rámci nového nařízení 
jako požadavek. Při posuzování jasnosti etiket je však třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, 
nejen velikost písma. 
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Pozměňovací návrh 158
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Etikety na potravinách by měly být 
jasné a srozumitelné, aby pomáhaly 
spotřebitelům, kteří chtějí být lépe 
informováni při výběru potravin a stravy. 
Studie ukazují, že důležitým prvkem pro 
dosažení maximálního vlivu informací na 
etiketě na spotřebitele je čitelný text a že 
drobné písmo je jednou z hlavních příčin 
nespokojenosti spotřebitelů s etiketami na 
potravinách.

(25) Etikety na potravinách by měly být 
přesné, jasné, snadno čitelné a
srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům   
při výběru potravin a stravy. Studie 
ukazují, že důležitým prvkem pro dosažení 
maximálního vlivu informací na etiketě na 
spotřebitele je čitelný text a že drobné 
písmo je jednou z hlavních příčin 
nespokojenosti spotřebitelů s etiketami na 
potravinách.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jednak zahrnout všechny spotřebitele, jednak 
dosáhnout souladu s celkovým zněním tohoto bodu odůvodnění odkazujícího na minimální 
kritéria, která musí být dodržována v oblasti označování. 

Pozměňovací návrh 159
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 
pro informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických míchaných nápojích též 
uvedeny informace o jejich složkách. 

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Alkoholické míchané nápoje (známé též jako nápoje „alkopop“) skutečně vykazují určité 
vlastnosti, které by jim měly zajistit zvýšenou pozornost v právních předpisech o informacích 
pro spotřebitele; pro mladé lidi jsou velmi přitažlivé a mohou přispívat jak k vyšší konzumaci, 
tak ke snižování věku zahájení konzumace alkoholu. Obsahují umělá barviva a příchutě jako 
cukrovinky (které mají zakrýt chuť alkoholu) a mají vysoký obsah cukru. Některé z nich 
obsahují také stimulanty jako kofein, ženšen, taurin nebo guaranu.

Pozměňovací návrh 160
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné pro 
informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických míchaných nápojích též 
uvedeny informace o jejich složkách.

(27) Aby se spotřebitelům při nákupu 
nápojů s obsahem alkoholu poskytly 
informace o potravinách nezbytné pro 
informovaný výběr, provede Komise a 
zúčastněné strany průzkum s cílem 
stanovit, které informace jsou pro 
spotřebitele nejpotřebnější a jakým 
způsobem by je bylo možné co nejúčinněji 
poskytovat.

Or. de

Odůvodnění

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.
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Pozměňovací návrh 161
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné pro 
informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických míchaných nápojích též
uvedeny informace o jejich složkách.

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné pro 
informovaný výběr, alkoholické míchané 
nápoje musí být označeny jako takové 
a kromě toho na nich musí být uvedeny 
informace o jejich složkách a údaj týkající 
se obsahu alkoholu.

Or. fr

Odůvodnění

Alkoholické míchané nápoje musí být označeny jako takové. To znamená, že na nich musí být 
jasně uvedeno, že obsahují alkohol, a také údaj týkající se druhu obsaženého alkoholu a jeho 
podílu. Je nutno, aby byli spotřebitelé informováni o zvláštních charakteristikách tohoto 
druhu míchaných nápojů obsahujících alkohol. Cílem je náležitá informovanost s ohledem na 
politiky v oblasti boje proti alkoholu a nadměrné spotřebě alkoholu.

Pozměňovací návrh 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 
pro informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických míchaných nápojích též
uvedeny informace o jejich složkách. 

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 
pro informovaný výběr, musí být na všech 
alkoholických nápojích, včetně vína, piva, 
lihovin a míchaných alkoholických 
nápojů, uvedeny informace o jejich 
složkách. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 
pro informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických míchaných nápojích též 
uvedeny informace o jejich složkách. 

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 
pro informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických nápojích též uvedeny 
informace o jejich složkách.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cílem tohoto nařízení je vysoká úroveň zdraví spotřebitelů, musí toto ustanovení platit 
pro všechny alkoholické nápoje. 

Pozměňovací návrh 164
Riitta Myller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 
pro informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických míchaných nápojích též 
uvedeny informace o jejich složkách.

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 
pro informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických nápojích též uvedeny 
informace o jejich složkách.

Or. fi

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitelé měli informace i o složkách alkoholických nápojů. Zvlášť důležité 
je to například pro ty spotřebitele, kteří trpí cukrovkou. 
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Pozměňovací návrh 165
Riitta Myller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem1 stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným 
a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž 
je pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami 
jejich použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. … […] ze dne […] o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, 
se budou vztahovat stejné výjimky, aby byl 
zajištěn konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 

vypouští se

                                               
1 Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
2 Úř. věst. L […], […], s.[…].
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nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

Or. fi

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitelé měli informace i o složkách alkoholických nápojů. Zvlášť důležité 
je to například pro ty spotřebitele, kteří trpí cukrovkou.

Pozměňovací návrh 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem1 stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným 
a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž 
je pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami 
jejich použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 

vypouští se

                                               
1 Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
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(ES) č. … […] ze dne […] o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/891, 
se budou vztahovat stejné výjimky, aby byl 
zajištěn konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cílem tohoto nařízení je vysoká úroveň zdraví spotřebitelů, je nepochopitelné, proč by 
měly alkoholické nápoje být zvýhodněny a nepodléhat požadavku na označování. 

Pozměňovací návrh 167
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem2 stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným 

(28) Je důležité spotřebitelům poskytovat 
informace o alkoholických nápojích.

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. L […], […], s.[…].
2 Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.



AM\765208CS.doc 19/111 PE416.699v02-00

CS

a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž 
je pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami 
jejich použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. … […] ze dne […] o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/891, 
se budou vztahovat stejné výjimky, aby byl 
zajištěn konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 

(28) Informační potřeby spotřebitelů v 
souvislosti s alkoholickými nápoji je 
nutno jasně vymezit. Aplikovat některá 
ustanovení tohoto nařízení na alkoholické 
nápoje by proto nebylo vhodné. Zvláštní 
pravidla Společenství ohledně označování 
vín již existují. Nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 a 
nařízení Rady (ES) č. 1601/91. Totéž platí 
pro označování lihovin (nařízení 

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. L […], […], s.[…].
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způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným 
a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž 
je pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami 
jejich použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se 
budou vztahovat stejné výjimky, aby byl 
zajištěn konzistentní přístup a soudržnost s 
podmínkami stanovenými pro víno.
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 110/2008). Aby byl zajištěn konzistentní 
přístup k informování o alkoholických 
nápojích a soudržnost s ostatními 
právními předpisy Společenství, neměla by 
se na nápoje obsahující alkohol a 
spadající do působnosti tohoto nařízení 
vztahovat žádná povinnost uvádět na 
etiketě údaje o složení nebo nutriční 
označení. Komise nicméně pět let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje 
zprávu, a pokud to bude nutné, může v 
rámci tohoto nařízení navrhnout zvláštní 
požadavky.

Or. de

Odůvodnění

Pokud by bylo z působnosti nařízení vyloučeno pouze víno, pivo a lihoviny, kdežto ostatní 
nápoje obsahující alkohol nikoliv, nebylo by v tomto odvětví možno dosáhnout žádného
souladu. Některé definované výrobky by byly zvýhodněny a ostatní naopak diskriminovány. 
Spotřebitelé by byli ohledně poměrného složení různých výrobků uváděni v omyl. Aby bylo 
možno lépe porozumět potřebám spotřebitelů a zajistit konzistentní přístup, je na stanovenou 
dobu nutno připustit výjimku. 



AM\765208CS.doc 21/111 PE416.699v02-00

CS

Pozměňovací návrh 169
Anne Laperrouze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným a 
vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je 
pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami jejich 
použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … 
[…] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/891, se budou 
vztahovat stejné výjimky, aby byl zajištěn 
konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze 
dne 29. dubna 2008 o společné organizaci 
trhu s vínem a nařízení Rady (ES) č.
1601/1991 ze dne 10. června 1991 stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování vín 
a vinných produktů, což zajišťuje, že 
všechny fáze řetězce jsou ošetřeny a že 
spotřebitelé jsou chráněni a náležitě 
informováni. Uvedený právní předpis 
zejména popisuje přesným a 
vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je 
pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami jejich 
použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … 
[…] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se budou 
vztahovat stejné výjimky, aby byl zajištěn 
konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 

                                               
1 Úř. věst. L […], […], s.[…].
2 Úř. věst. L […], […], s.[…].
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nařízení navrhnout zvláštní požadavky. nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem1 stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným a 
vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je 
pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami jejich 
použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. … […] ze dne […] o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem2 stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným a 
vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je 
pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami jejich 
použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. 

                                               
1 Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
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zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/891, 
se budou vztahovat stejné výjimky, aby byl 
zajištěn konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení musí platit i pro alkoholické nápoje. 

Pozměňovací návrh 171
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným a 
vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je 
pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami jejich 
použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze 
dne 29. dubna 2008 o společné organizaci 
trhu s vínem a nařízení Rady (ES) č.
1601/1991 ze dne 10. června 1991 stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování vín 
a vinných produktů, což zajišťuje, že 
všechny fáze řetězce jsou ošetřeny a že 
spotřebitelé jsou chráněni a náležitě 
informováni. Uvedený právní předpis 
zejména popisuje přesným a 
vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je 
pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami jejich 

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. L […], […], s.[…].
2 Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
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zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … 
[…] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/891, se budou 
vztahovat stejné výjimky, aby byl zajištěn 
konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky. 

použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … 
[…] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se budou 
vztahovat stejné výjimky, aby byl zajištěn 
konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Definici rozsahu výjimek udělovaných vínům je třeba upravit tak, aby bylo zajištěno zproštění 
povinnosti uvádět přísady a uvádět nutriční údaje pro všechny vinné produkty, definované a 
upravované nařízením Rady (ES) č. 1601/1991. Vinné produkty jsou definovány a upraveny 
v nařízení (ES) 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, a 
v nařízení Rady (ES) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991 o aromatizovaných vínech a jiných 
výrobcích na bázi vína.

Pozměňovací návrh 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, když by 

(29) Země původu zemědělské suroviny 
použité ve výrobku by se měla uvádět

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. L […], […], s.[…].
2 Úř. věst. L […], […], s.[…].
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opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku. V ostatních případech se 
posouzení potřeby uvést zemi původu nebo 
provenienci ponechává provozovatelům 
potravinářských podniků. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
provenience mělo být poskytováno tak, aby 
spotřebitele nemátlo, a na základě jasně 
stanovených kritérií, která zajišťují stejné 
podmínky pro zástupce výrobního odvětví 
a spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

nejvhodnějším způsobem s ohledem na 
zajištění maximální transparentnosti a 
vysledovatelnosti. Ve všech případech by 
uvedení země původu nebo provenience 
mělo být poskytováno tak, aby spotřebitele 
nemátlo, a na základě jasně stanovených 
kritérií, která zajišťují stejné podmínky pro 
zástupce výrobního odvětví a 
spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

Or. en

Odůvodnění

Definici „země původu“ je třeba dodat pro účely jejího odlišení od definice provenience.

Pozměňovací návrh 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, když by 
opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku. V ostatních případech se 
posouzení potřeby uvést zemi původu nebo 
provenienci ponechává provozovatelům 
potravinářských podniků. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
provenience mělo být poskytováno tak, aby 
spotřebitele nemátlo, a na základě jasně 
stanovených kritérií, která zajišťují stejné 

(29) Země původu nebo provenience 
potraviny by se měla uvádět u potravin 
sestávajících z jediné složky a u 
významných složek a charakteristické 
složky (charakteristických složek) 
v potravinových produktech sestávajících 
z více složek, a rovněž vždy, když by 
opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku. V ostatních případech se 
posouzení potřeby uvést zemi původu nebo 
provenienci ponechává provozovatelům 
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podmínky pro zástupce výrobního odvětví 
a spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

potravinářských podniků. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
provenience mělo být poskytováno tak, aby 
spotřebitele nemátlo, a na základě jasně 
stanovených kritérií, která zajišťují stejné 
podmínky pro zástupce výrobního odvětví 
a spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

Or. en

Odůvodnění

Země původu/provenience je pro většinu spotřebitelů velmi cenný údaj. Proto by měl být 
povinně uváděn u výrobků sestávajících z jediné složky i u významných složek a 
charakteristických složek ve výrobcích sestávajících z více složek.

Pozměňovací návrh 174
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, když by 
opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku. V ostatních případech se 
posouzení potřeby uvést zemi původu nebo 
provenienci ponechává provozovatelům 
potravinářských podniků. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
provenience mělo být poskytováno tak, aby 
spotřebitele nemátlo, a na základě jasně 
stanovených kritérií, která zajišťují stejné 
podmínky pro zástupce výrobního odvětví 
a spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 

(29) Země původu nebo provenience 
potraviny by měla být povinná vždy, když 
by opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku. V ostatních případech se 
posouzení potřeby uvést zemi původu nebo 
provenienci ponechává provozovatelům 
potravinářských podniků. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
provenience mělo být poskytováno tak, aby 
spotřebitele nemátlo, a na základě jasně 
stanovených kritérií, která zajišťují stejné 
podmínky pro zástupce výrobního odvětví 
a spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
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vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Nepreferenční pravidla Evropského 
společenství týkající se původu jsou 
stanovena v nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se 
vydává celní kodex Společenství1, a v jeho 
prováděcích ustanoveních v nařízení 
Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. 
července 1993, kterým se provádí nařízení 
Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává 
celní kodex Společenství2. Určení země 
původu potravin se bude řídit těmito 
pravidly, s nimiž jsou obchodní subjekty 
i správní orgány dobře obeznámeny, což by 
mělo usnadnit jejich provádění. 

(31) Nepreferenční pravidla Evropského 
společenství týkající se původu jsou 
stanovena v nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se 
vydává celní kodex Společenství3, a v jeho 
prováděcích ustanoveních v nařízení 
Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. 
července 1993, kterým se provádí nařízení 
Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává 
celní kodex Společenství4. Určení země 
původu potravin se bude řídit těmito 
pravidly, s nimiž jsou obchodní subjekty 
i správní orgány dobře obeznámeny, což by 
mělo usnadnit jejich provádění. U masa a 
potravin obsahujících maso se použijí 
diferencovanější pravidla zohledňující 
místo narození, chovu i porážky. 

Or. en

Odůvodnění

U masa není vhodné uvést pouze místo původu, pokud se liší místo narození, chovu a porážky. 
Průzkumy prokázaly, že místu, kde se zvířata narodila, kde byla chována a poražena, 

                                               
1 Úř. věst. L 302, 19.10.1993, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).
2 Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 883/2005 

(Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).
3 Úř. věst. L 302, 19.10.1993, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).
4 Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 883/2005 

(Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).
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přikládají spotřebitelé velký význam.

Pozměňovací návrh 176
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a )Na přední části balení je nezbytné 
poskytnout výklad nutričních údajů. 

Or. en

 Pozměňovací návrh177
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace o 
obsahu živin uváděny zejména u 
míchaných alkoholických nápojů.

(34) Spotřebitelům by mělo být známo, 
jaký je potenciální podíl alkoholických 
nápojů na jejich celkovém příjmu živin. 
Komise a zúčastněné strany by proto 
v době platnosti výjimky měly provést 
průzkum s cílem stanovit, které informace 
jsou pro spotřebitele nejpotřebnější a 
jakým způsobem by je bylo možné co 
nejúčinněji poskytovat.

Or. de

Odůvodnění

Označování a uvádění údajů o nutriční hodnotě a složkách alkoholických nápojů by se mělo 
stát předmětem dalšího uvážení. Komise by měla předložit návrhy, které by bylo možné použít 
jednotně a stejnou měrou na všechny alkoholické nápoje.
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Pozměňovací návrh 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace 
o obsahu živin uváděny zejména u
míchaných alkoholických nápojů.

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace 
o obsahu energie a sacharidů uváděny u
všech alkoholických nápojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace 
o obsahu živin uváděny zejména u 
míchaných alkoholických nápojů.

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace 
o obsahu živin uváděny u alkoholických 
nápojů.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cílem tohoto nařízení je vysoká úroveň zdraví spotřebitelů, musí toto ustanovení platit 
pro všechny alkoholické nápoje. 
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Pozměňovací návrh 180
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby při současné úrovni znalostí o 
tématu výživy uvedené informace náležitě 
působily na průměrného spotřebitele a 
sloužily účelu zajištění informovanosti, 
pro který byly zavedeny, měly by být 
jednoduché a srozumitelné. Výzkum 
naznačil, že při rozhodování spotřebitelů 
o nákupu potraviny je užitečné, najdou-li 
informace v hlavním zorném poli nebo na 
„přední straně balení“. Proto aby 
spotřebitelé při nákupu potravin hned 
spatřili základní údaje o výživové hodnotě, 
měly by být tyto informace v hlavním 
zorném poli etikety.

(37) Aby při současné úrovni znalostí o 
tématu výživy uvedené informace náležitě 
působily na průměrného spotřebitele a 
sloužily účelu zajištění informovanosti, 
pro který byly zavedeny, měly by být 
jednoduché a srozumitelné. Výzkum 
naznačil, že spotřebitelé chtějí informace o 
hlavních čtyřech živinách v hlavním 
zorném poli nebo na „přední straně balení“, 
neboť tyto informace považují za užitečné
při rozhodování o nákupu potraviny. Proto 
by toto omezené množství nutričních 
údajů mělo být povinně umístěno na
přední straně balení a doplněno 
obšírnějšími povinnými nutričními údaji 
na zadní straně balení. Dále by ve 
zvláštním sdělení spotřebitelům na zadní 
straně balení mělo být jasně uvedeno, zda 
potravina obsahuje geneticky 
modifikované organismy a/nebo zda byla 
vyrobena pomocí nanotechnologií.

Or. en

Odůvodnění

Výzkum ukazuje, že při rozhodování o nákupu potravin si spotřebitelé přejí povinné údaje o 
omezeném množství živin na přední straně balení. Většina spotřebitelů si přeje, aby byly tyto 
kusé informace doplněny podrobnějšími povinnými nutričními údaji na zadní straně balení.
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Pozměňovací návrh 181
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby při současné úrovni znalostí o 
tématu výživy uvedené informace náležitě 
působily na průměrného spotřebitele a 
sloužily účelu zajištění informovanosti, pro 
který byly zavedeny, měly by být 
jednoduché a srozumitelné. Výzkum 
naznačil, že při rozhodování spotřebitelů o 
nákupu potraviny je užitečné, najdou-li 
informace v hlavním zorném poli nebo na 
„přední straně balení“. Proto aby
spotřebitelé při nákupu potravin hned 
spatřili základní údaje o výživové hodnotě, 
měly by být tyto informace v hlavním 
zorném poli etikety.

(37) Aby při současné úrovni znalostí o 
tématu výživy uvedené informace náležitě 
působily na průměrného spotřebitele a 
sloužily účelu zajištění informovanosti, pro 
který byly zavedeny, měly by být 
jednoduché a srozumitelné. Výzkum 
provedený v některých členských státech
naznačil, že při rozhodování spotřebitelů o 
nákupu potraviny je užitečné, najdou-li 
informace o hlavních živinách / složkách v 
hlavním zorném poli nebo na „přední 
straně balení“. Tak mohou spotřebitelé 
hned spatřit základní údaje o výživové 
hodnotě, které jsou uvedeny v hlavním 
zorném poli etikety. Aby se však 
spotřebitelé mohli pro nákup této 
potraviny rozhodnout dostatečně 
informovaným způsobem, je nutno, aby 
byl na „přední straně obalu“ pod těmito 
základními informacemi povinně uveden 
dobře viditelný, čitelný, jasný 
a srozumitelný odkaz na nutriční údaje 
uvedené na zadní nebo boční straně 
obalu.  

Or. fr

Odůvodnění

Informace uvedené na „přední straně obalu“ nejsou dostatečné k tomu, aby umožnily 
spotřebitelům informovaný výběr. Proto je nutno uvádět rovněž odkaz na nutriční údaje, které 
obsahují další povinné informace. Tento pozměňovací návrh odstraňuje určitou nejasnost 
původní verze tohoto bodu odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 182
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby při současné úrovni znalostí o 
tématu výživy uvedené informace náležitě 
působily na průměrného spotřebitele a 
sloužily účelu zajištění informovanosti, 
pro který byly zavedeny, měly by být 
jednoduché a srozumitelné. Výzkum 
naznačil, že při rozhodování spotřebitelů 
o nákupu potraviny je užitečné, najdou-li 
informace v hlavním zorném poli nebo na 
„přední straně balení“. Proto aby 
spotřebitelé při nákupu potravin hned 
spatřili základní údaje o výživové hodnotě, 
měly by být tyto informace v hlavním 
zorném poli etikety.

(37) Aby při současné úrovni znalostí o 
tématu výživy uvedené informace náležitě 
působily na průměrného spotřebitele a 
sloužily účelu zajištění informovanosti, 
pro který byly zavedeny, měly by být 
jednoduché a srozumitelné. Výzkum 
prokázal, že spotřebitelé chtějí informace 
o hlavních čtyřech živinách v hlavním 
zorném poli nebo na „přední straně balení“, 
neboť tyto informace považují za užitečné
při rozhodování o nákupu potraviny. Proto 
by toto omezené množství nutričních 
údajů mělo být povinně umístěno na 
přední straně balení a doplněno 
obšírnějšími povinnými nutričními údaji 
na zadní straně balení.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto 
způsoby poskytování informací líbí, neboť 
mohou jejich prostřednictvím provést 

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se 
způsoby poskytování informací
s výkladovou složkou líbí, neboť mohou 
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informovaný výběr potravin rychleji. 
V celém Společenství však neexistuje 
důkaz, jak průměrný spotřebitel chápe a 
používá alternativní vyjádření těchto 
informací. Proto je vhodné umožnit vývoj 
různých systémů poskytování informací a 
provádět průběžný výzkum jejich chápání 
ze strany spotřebitelů v různých členských 
státech, aby mohly být případně zavedeny 
harmonizované systémy.

jejich prostřednictvím provést informovaný 
výběr potravin rychleji. Důkazy, které jsou 
k dispozici, prokazují, že zjednodušený 
způsob označování, který zahrnuje 
několikabarevné kódování směřující ke 
snadnější a rychlejší interpretaci 
nutričních údajů je pro spotřebitele 
nejlepší a preferovanou možností. 

Or. en

Odůvodnění

Důkazy, které máme k dispozici, prokazují, že spotřebitelé dávají přednost vyjádření 
nutričních údajů na přední straně balení za pomoci interpretační složky, jmenovitě 
několikabarevného kódování, které umožňuje rychlý a snadný informovaný výběr. 

Pozměňovací návrh 184
Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto 
způsoby poskytování informací líbí, neboť 
mohou jejich prostřednictvím provést 
informovaný výběr potravin rychleji. 
V celém Společenství však neexistuje
důkaz, jak průměrný spotřebitel chápe a 
používá alternativní vyjádření těchto 
informací. Proto je vhodné umožnit vývoj 
různých systémů poskytování informací a 
provádět průběžný výzkum jejich chápání 
ze strany spotřebitelů v různých členských 
státech, aby mohly být případně zavedeny 
harmonizované systémy.

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto 
způsoby poskytování informací líbí, neboť 
mohou jejich prostřednictvím provést 
informovaný výběr potravin rychleji.
Důkazy, jak průměrný spotřebitel chápe a 
používá alternativní vyjádření těchto 
informací, se v celém Společenství stále 
shromažďují a analyzují. Vzrůstající 
množství podkladů však naznačuje, že 
nejlepší možností preferovanou 
spotřebiteli je zjednodušený systém 
označování zahrnující několikabarevné 
kódování, který umožňuje snadnější a 
rychlejší interpretaci nutričních údajů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 185
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto
způsoby poskytování informací líbí, neboť 
mohou jejich prostřednictvím provést 
informovaný výběr potravin rychleji. 
V celém Společenství však neexistuje 
důkaz, jak průměrný spotřebitel chápe a 
používá alternativní vyjádření těchto 
informací. Proto je vhodné umožnit vývoj 
různých systémů poskytování informací a 
provádět průběžný výzkum jejich chápání 
ze strany spotřebitelů v různých členských 
státech, aby mohly být případně zavedeny 
harmonizované systémy.

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se 
způsoby poskytování informací
s výkladovou složkou líbí, neboť mohou 
jejich prostřednictvím provést informovaný 
výběr potravin rychleji. Důkazy, které jsou 
k dispozici, prokazují, že zjednodušený 
způsob označování, který zahrnuje 
několikabarevné kódování směřující ke 
snadnější a rychlejší interpretaci 
nutričních údajů je pro spotřebitele 
nejlepší a preferovanou možností.

Or. en

Odůvodnění

Důkazy, které máme k dispozici, prokazují, že spotřebitelé dávají přednost vyjádření 
nutričních údajů na přední straně balení za pomoci interpretační složky, jmenovitě 
několikabarevného kódování, které umožňuje rychlý a snadný informovaný výběr potravin.
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Pozměňovací návrh 186
Nicodim Bulzesc

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto 
způsoby poskytování informací líbí, neboť 
mohou jejich prostřednictvím provést 
informovaný výběr potravin rychleji. 
V celém Společenství však neexistuje 
důkaz, jak průměrný spotřebitel chápe a 
používá alternativní vyjádření těchto 
informací. Proto je vhodné umožnit vývoj 
různých systémů poskytování informací a 
provádět průběžný výzkum jejich chápání 
ze strany spotřebitelů v různých členských 
státech, aby mohly být případně zavedeny 
harmonizované systémy.

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto 
způsoby poskytování informací líbí, neboť 
mohou jejich prostřednictvím provést 
informovaný výběr potravin rychleji.
Důkazy, jak průměrný spotřebitel chápe a 
používá alternativní vyjádření těchto 
informací, se v celém Společenství stále 
shromažďují a analyzují. Vzrůstající 
množství podkladů však naznačuje, že 
nejlepší možností preferovanou 
spotřebiteli je zjednodušený systém 
označování zahrnující několikabarevné 
kódování, který umožňuje snadnější a 
rychlejší interpretaci nutričních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o výzkum, jenž prokázal, že spotřebitelé si přejí omezené 
množství nutričních informací s interpretační složkou na přední straně balení. Preferují 
využití červené, oranžové a zelené barvy k označení, zda daná potravina obsahuje vysokou, 
střední nebo nízkou hladinu těchto živin. Definice referenčních množství pro vysokou, střední 
a nízkou hladinu je třeba stanovit pomocí nezávislého vědeckého názoru EFSA. 
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Pozměňovací návrh 187
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38 a) Nejpozději do pěti let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o studiích, které zkoumaly, zda jsou 
jednotlivé režimy a nástroje týkající se 
poskytování informací o potravinách 
srozumitelné pro spotřebitele členských 
států; v případě potřeby předloží 
legislativní návrh zaměřený na zlepšení 
těchto informačních režimů a nástrojů.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento návrh umožňuje, aby v členských státech existovaly zvláštní 
informační režimy, je zapotřebí, aby Komise ve stanovené lhůtě předložila Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a aby v případě potřeby navrhla revizi tohoto právního předpisu 
s cílem zlepšit jednotlivé režimy.

Pozměňovací návrh 188
Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Údaje o množství nutričních prvků a 
srovnávací ukazatele v hlavním zorném
poli uvedené ve srozumitelné formě 
umožňující posouzení nutričních vlastností 
potraviny by měly být posuzovány 
komplexně jako součást nutričních údajů 
potravin, a nikoli jako skupina jednotlivých 
tvrzení.

(39) Nutriční údaje o množství nutričních 
prvků a srovnávací ukazatele v hlavním 
zorném poli uvedené ve srozumitelné 
formě a na zjevném místě umožňující 
posouzení nutričních vlastností potraviny 
by měly být posuzovány komplexně jako 
součást nutričních údajů potravin, a nikoli 
jako skupina jednotlivých tvrzení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
John Bowis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Údaje o množství nutričních prvků a 
srovnávací ukazatele v hlavním zorném
poli uvedené ve srozumitelné formě 
umožňující posouzení nutričních vlastností 
potraviny by měly být posuzovány 
komplexně jako součást nutričních údajů 
potravin, a nikoli jako skupina jednotlivých 
tvrzení.

(39) Nutriční údaje o množství nutričních 
prvků a srovnávací ukazatele v hlavním 
zorném poli uvedené ve srozumitelné 
formě a na zjevném místě umožňující 
posouzení nutričních vlastností potraviny 
by měly být posuzovány komplexně jako 
součást nutričních údajů potravin, a nikoli 
jako skupina jednotlivých tvrzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Péter Olajos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Údaje o množství nutričních prvků a 
srovnávací ukazatele v hlavním zorném
poli uvedené ve srozumitelné formě 
umožňující posouzení nutričních vlastností 
potraviny by měly být posuzovány 
komplexně jako součást nutričních údajů 
potravin, a nikoli jako skupina jednotlivých 
tvrzení.

(39) Nutriční údaje o množství nutričních 
prvků a srovnávací ukazatele v hlavním 
zorném poli uvedené ve srozumitelné 
formě a na zjevném místě umožňující 
posouzení nutričních vlastností potraviny 
by měly být posuzovány komplexně jako 
součást nutričních údajů potravin, a nikoli 
jako skupina jednotlivých tvrzení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Údaje o množství nutričních prvků a 
srovnávací ukazatele v hlavním zorném 
poli uvedené ve srozumitelné formě 
umožňující posouzení nutričních vlastností 
potraviny by měly být posuzovány 
komplexně jako součást nutričních údajů 
potravin, a nikoli jako skupina jednotlivých 
tvrzení.

(39) Nutriční údaje o množství nutričních 
prvků a srovnávací ukazatele v hlavním 
zorném poli uvedené ve srozumitelné 
formě umožňující posouzení nutričních 
vlastností potraviny by měly být 
posuzovány komplexně jako součást 
nutričních údajů potravin, a nikoli jako 
skupina jednotlivých tvrzení.

Or. en

Odůvodnění

Lepší srozumitelnost.

Pozměňovací návrh 192
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by si měly ponechat 
právo stanovit v závislosti na místních 
podmínkách a okolnostech pravidla 
ohledně poskytování informací týkající se 
nebalených potravin. Ačkoliv v těchto 
případech je poptávka spotřebitelů po 
dalších informacích omezená, považují se 
za velmi důležité informace o případných 
alergenech. Existují důkazy, že příčinou 
většiny projevů potravinové alergie jsou 
nebalené potraviny. Proto by tyto 
informace měly být spotřebiteli poskytnuty 
vždy.

(41) Členské státy by si měly ponechat 
právo stanovit v závislosti na místních 
podmínkách a okolnostech pravidla 
ohledně poskytování informací týkající se 
nebalených potravin a balených potravin a 
pokrmů vyráběných a dodávaných 
místními maloobchodními provozovnami 
nebo zařízeními společného stravování 
přímo konečným spotřebitelům, jsou-li 
tyto potraviny a pokrmy vyráběny 
nestandardním způsobem, kde se mohou 
často lišit suroviny a receptury. Ačkoliv 
v těchto případech je poptávka spotřebitelů 
po dalších informacích omezená, považují 
se za velmi důležité informace 
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o případných alergenech. Existují důkazy, 
že příčinou většiny projevů potravinové 
alergie jsou nebalené potraviny. Proto by 
tyto informace měly být spotřebiteli 
poskytnuty vždy.

Or. en

Odůvodnění

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.

Pozměňovací návrh 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by si měly ponechat 
právo stanovit v závislosti na místních 
podmínkách a okolnostech pravidla 
ohledně poskytování informací týkající se 
nebalených potravin. Ačkoliv v těchto 
případech je poptávka spotřebitelů po 
dalších informacích omezená, považují se 
za velmi důležité informace o případných 
alergenech. Existují důkazy, že příčinou 
většiny projevů potravinové alergie jsou 
nebalené potraviny. Proto by tyto 
informace měly být spotřebiteli poskytnuty 
vždy.

(41) Členské státy by si měly ponechat 
právo stanovit v závislosti na místních 
podmínkách a okolnostech pravidla 
ohledně poskytování informací týkající se 
nebalených potravin.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by si měly zachovat právo rozhodnout, které specifické údaje jsou ve vztahu 
k nebaleným potravinám povinné. Jelikož zde neexistují důsledky pro vnitřní trh, není třeba 
měnit současná pravidla pro nebalené potraviny. 

Pozměňovací návrh 194
Avril Doyle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Není-li v tomto nařízení uvedeno 
jinak, neměly by členské státy přijímat 
ustanovení jiná než ustanovení uvedená 
v tomto nařízení v oblasti, kterou 
harmonizuje.

(42) Není-li v tomto nařízení uvedeno 
jinak, neměly by členské státy přijímat 
ustanovení jiná než ustanovení uvedená 
v tomto nařízení v oblasti, kterou 
harmonizuje. Jelikož však vnitrostátní 
požadavky na označování mohou 
zapříčinit vznik překážek volného pohybu 
na vnitřním trhu, měly by členské státy 
doložit, proč jsou tato opatření nezbytná, a 
stanovit přijímané kroky tak, aby měly co 
nejméně omezující dopad na volný 
obchod.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z nejdůležitějších důvodů tohoto návrhu je zjednodušení pravidel a zajištění fungování 
vnitřního trhu. Jelikož vnitrostátní nařízení znamenají pro průmysl další náklady a ztěžují 
volný pohyb zboží, je třeba jejich zavádění zdůvodnit pomocí důkazů a prokázat, že jejich 
fungování je slučitelné s volným pohybem zboží. 
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Pozměňovací návrh 195
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) V souladu s vnitrostátním systémem 
právně nevynutitelných předpisů mohou 
být nutriční údaje provedeny graficky 
nebo formou symbolů za předpokladu, že 
neklamou spotřebitele a že je dokázáno, že 
průměrný spotřebitel může rozumět této 
formě znázornění údajů.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy dostaly možnost i nadále moci používat takové informace o 
produktech (např. symboly jako švédská značka klíčové dírky), které se z pohledu spotřebitelů 
osvědčily.

Pozměňovací návrh 196
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby mohly zúčastněné strany, 
zejména malé a střední podniky, uvádět 
údaje o výživové hodnotě na svých 
výrobcích, mělo by být opatření o 
povinném uvádění údajů o výživové 
hodnotě zaváděno postupně 
prostřednictvím prodlužených 
přechodných období s dodatečným 
přechodným obdobím pro mikropodniky.

(49) Aby nebyly přetíženy zejména malé a 
střední podniky zabývající se 
potravinářskými řemesly a 
potravinářským maloobchodem, ke 
kterým patří také zařízení společného 
stravování, a přímý zemědělský prodej 
potravin, neměla by se na jejich produkty 
vztahovat povinnost uvádět nutriční 
hodnoty.

Or. de
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Odůvodnění

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Pozměňovací návrh 197
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby mohly zúčastněné strany,
zejména malé a střední podniky, uvádět 
údaje o výživové hodnotě na svých 
výrobcích, mělo by být opatření o 
povinném uvádění údajů o výživové 
hodnotě zaváděno postupně 
prostřednictvím prodlužených přechodných 
období s dodatečným přechodným 
obdobím pro mikropodniky.

(49) Aby se zabránilo nepřiměřeným 
předpisům a byrokracii pro malé a střední 
podniky, ke kterým se řadí všechna 
zařízení společného stravování (např. 
restaurace, závodní jídelny, školy, 
mateřské školy a nemocnice), měla by 
jejich produktům být udělena výjimka 
z požadavku na uvádění údajů o výživové 
hodnotě.

Or. sv

Odůvodnění

Administrativní zátěž, která může vyvstat neudělením výjimky z požadavku na uvádění údajů o 
výživové hodnotě podnikům, z jejichž povahy vyplývá přímý kontakt s konečnými spotřebiteli, 
není přiměřená. Protože výživová hodnota v takových zařízeních se téměř bez výjimky mění ze 
dne na den - v souvislosti se surovinami, které podnikatel používá - je požadavek 
nepřiměřený.
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Pozměňovací návrh 198
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Také produkty potravinářských 
řemesel a čerstvé přípravky 
potravinářského maloobchodu, 
zhotovované přímo v místě prodeje, 
mohou samozřejmě obsahovat látky, které 
u citlivých osob vyvolávají alergie nebo 
nesnášenlivost. Právě tyto nebalené 
produkty se ovšem prodávají v přímém 
kontaktu se zákazníkem, a proto by měl 
mít zákazník možnost získat příslušnou 
informaci např. při rozhovoru s 
prodávajícím nebo prostřednictvím 
zřetelné informační tabule umístěné v 
prodejním prostoru, popř. prostřednictvím 
vystaveného informačního materiálu.

Or. de

Odůvodnění

Rozsáhlé označování alergenních látek u všech produktů je v případě nebalených potravin 
téměř nemožné a zejména malým a středním podnikům by způsobovalo značné konkurenční 
nevýhody a další náklady. V provozech s omezeným manipulačním prostorem ani nelze 
křížovou kontaminaci vyloučit. 

Pozměňovací návrh 199
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Toto nařízení stanoví obecné zásady, 
požadavky a povinnosti v oblasti 
informací o potravinách a zejména 
označování potravin. Stanoví prostředky 
pro zajištění práva spotřebitelů na 

vypouští se
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informace a postupy pro poskytování 
informací o potravinách s přihlédnutím k 
potřebě zajistit dostatečnou pružnost pro 
reagování na budoucí vývoj a nové 
požadavky na poskytování informací.

Or. de

Odůvodnění

Čl. 1 odst. 2 stanovuje cíl bez jasného normativního obsahu. Tento cíl byl měl být tudíž z 
legislativních důvodů z normativního textu nařízení vypuštěn nebo do něho případně vložen 
jako bod odůvodnění.

Pozměňovací návrh 200
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, kde se
činnosti potravinářských podniků týkají 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům.

(3) Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, pokud se 
týkají poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům.

Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených k 
zásobování těchto zařízení. 

Použije se na všechny balené potraviny 
určené k prodeji konečnému spotřebiteli a 
na potraviny určené k zásobování zařízení 
společného stravování.

Nevztahuje se na potraviny, které jsou 
baleny přímo v místě prodeje před jejich 
vydáním konečnému spotřebiteli. 
Na dopravce či přepravce poskytující 
služby v oblasti zásobování se toto 
nařízení vztahuje pouze v případě, že jimi 
nabízené služby zajišťují spojení dvou 
míst na území Společenství. 

Or. de
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Odůvodnění

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 

Amendment 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, kde se 
činnosti potravinářských podniků týkají 
poskytování informací o potravinách
spotřebitelům.

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, kde se 
činnosti potravinářských podniků týkají 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům.

Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených k 
zásobování těchto zařízení.

Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených k 
zásobování těchto zařízení.

Podniky s méně než 10 zaměstnanci a 
ročním obratem či celkovou rozvahou 
nižší než 2 miliony EUR jsou z působnosti 
tohoto nařízení vyjmuty.

Or. de

Odůvodnění

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
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which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to SMEs. 
The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they would face 
a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Pozměňovací návrh 202
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, kde se 
činnosti potravinářských podniků týkají 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům.

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, kde se 
činnosti potravinářských podniků týkají 
poskytování informací o potravinách 
konečným spotřebitelům.

Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených 
k zásobování těchto zařízení.

Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených 
k zásobování těchto zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění rozsahu předpisu a vyloučení informací, které jsou užitečné pouze v rámci vztahů 
mezi podniky a nejsou užitečné pro konečné spotřebitele. 
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Pozměňovací návrh 203
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, kde se 
činnosti potravinářských podniků týkají 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům.

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, kde se 
činnosti potravinářských podniků týkají 
poskytování informací o potravinách 
konečným spotřebitelům.

Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených 
k zásobování těchto zařízení.

Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených 
k zásobování těchto zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění rozsahu předpisu a vyloučení informací poskytovaných v souvislosti se vztahy mezi 
podniky, které nejsou užitečné pro konečné spotřebitele.

Pozměňovací návrh 204
Péter Olajos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se použije, aniž jsou 
dotčeny požadavky na označování 
stanovené ve zvláštních právních 
předpisech Společenství týkajících se 
určitých potravin.

4. Toto nařízení se použije, aniž jsou 
dotčeny požadavky na označování 
stanovené ve zvláštních právních 
předpisech Společenství týkajících se 
určitých potravin.

Do … Komise zveřejní souhrnný 
aktualizovaný seznam požadavků na 
označování, které vyžadují konkrétní 
právní předpisy Společenství, které se 
týkají konkrétních potravin. Nejpozději do 
… … [18 měsíců], předloží Komise 
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Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
souladu těchto zvláštních požadavků na 
označování s tímto nařízením. Bude-li to 
vhodné, Komise předloží společně se 
zprávou příslušný návrh.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních důvodů tohoto návrhu je zjednodušení. 

Ustanovení o označování obsahuje příliš mnoho evropských směrnic a nařízení pro konkrétní 
odvětví.

Je nezbytné všechna shromáždit, ověřit jejich konzistenci s obecnými zásadami a poskytnout 
všem provozovatelům a zúčastněným stranám v potravinovém řetězci snadný přístup k tak 
velkému množství informací s ohledem na jakýkoliv případný nesoulad s obecnými pravidly. 

Pozměňovací návrh 205
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se použije, aniž jsou 
dotčeny požadavky na označování 
stanovené ve zvláštních právních 
předpisech Společenství týkajících se 
určitých potravin.

4. Toto nařízení se použije, aniž jsou 
dotčeny požadavky na označování 
stanovené ve zvláštních právních 
předpisech Společenství týkajících se 
určitých potravin. Komise předloží do [den 
vstupu tohoto nařízení v platnost] seznam 
všech zvláštních právních předpisů 
Společenství týkajících se označování 
určitých potravin a zpřístupní tento 
seznam na internetu.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění.
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Pozměňovací návrh 206
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se použije, aniž jsou 
dotčeny požadavky na označování 
stanovené ve zvláštních právních 
předpisech Společenství týkajících se 
určitých potravin.

4. Toto nařízení se nepoužije u činností 
jako je příležitostné zpracovávání, 
podávání a prodej potravin soukromými 
osobami při příležitostech jako jsou 
dobročinné akce nebo trhy a setkání v 
místní komunitě.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí právní předpis do souladu s vyzněním bodu odůvodnění 15, 
který vyjímá dobročinné a jednorázové akce. 

Pozměňovací návrh 207
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „informacemi o potravinách“ se rozumí 
informace týkající se potravin 
a zpřístupněné konečnému spotřebiteli 
prostřednictvím etikety, jiného průvodního 
materiálu nebo jinými prostředky včetně 
nástrojů moderních technologií nebo 
slovního sdělení. Netýkají se obchodního 
sdělení vymezeného směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 
8. června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu;

a) „informacemi o potravinách“ se rozumí 
informace týkající se potravin 
a zpřístupněné konečnému spotřebiteli 
prostřednictvím etikety nebo jinými 
prostředky obchodní komunikace včetně 
reklamy a marketingu provozovatelů 
potravinářských podniků v přímé 
souvislosti s propagací, prodejem nebo 
dodáváním výrobku spotřebitelům, včetně 
moderních technologií. Netýkají se 
obchodního sdělení vymezeného směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 



PE416.699v02-00 50/111 AM\765208CS.doc

CS

elektronického obchodu, na vnitřním trhu;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice je příliš široká, jelikož by zahrnovala i komunikaci, která není vyvíjena 
pro obchodní účely. Znění by mělo být v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení č. 178/2002 a čl. 2 
písm. d) směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, aby zajistilo omezení 
rozsahu definice na provozovatele potravinových podniků a obchodní komunikaci zaměřenou 
na konečné spotřebitele. 

Pozměňovací návrh 208
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „právními předpisy o poskytování 
informací o potravinách“ se rozumí 
předpisy Společenství upravující 
poskytování informací o potravinách, 
zejména jejich označování, včetně 
pravidel obecné povahy vztahujících se na 
všechny potraviny nebo na vymezené 
potraviny a pravidel vztahujících se pouze 
na specifické potraviny;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení není nezbytné. Co znamená právní předpis v oblasti poskytování informací o 
potravinách, vyplývá z obsahu daného předpisu. Čl. 2 odst. 2b písm. b) by měl být tudíž 
vypuštěn.
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Pozměňovací návrh 209
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „povinnými informacemi o 
potravinách“ se rozumí údaje, na jejichž 
poskytnutí má konečný spotřebitel nárok 
na základě právních předpisů 
Společenství;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení není nezbytné. V definici se udává pouze to, že povinné informace jsou údaje 
vyžadované na základě právních předpisů (pleonasmus). Čl. 2 odst. 2c písm. c) by měl být 
tudíž vypuštěn.

Pozměňovací návrh 210
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „balenými potravinami“ se rozumí  
prodejní jednotka v obchodní úpravě v 
nezměněném stavu určená konečnému 
spotřebiteli a zařízením společného 
stravování, která se skládá z potraviny a 
obalu, do něhož byla potravina vložena 
před uvedením do prodeje, a to bez ohledu 
na to, zda je potravina v obalu uzavřena 
zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém 
případě takovým způsobem, že bez 
otevření nebo výměny obalu nelze změnit 
jeho obsah;

e) „balenými potravinami“ se rozumí  
prodejní jednotka v obchodní úpravě v 
nezměněném stavu určená konečnému 
spotřebiteli a zařízením společného 
stravování, která se skládá z potraviny a 
obalu, do něhož byla potravina vložena 
před uvedením do prodeje, a to bez ohledu 
na to, zda je potravina v obalu uzavřena 
zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém 
případě takovým způsobem, že bez 
otevření nebo výměny obalu nelze změnit 
jeho obsah, s výjimkou potravin, které jsou 
baleny v prodejně za účelem přímého 
prodeje spotřebitelům;
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Or. fr

Odůvodnění

Toto upřesnění je nezbytné z důvodu začlenění definice „nebalených potravin“.

Pozměňovací návrh 211
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „balenými potravinami“ se rozumí 
prodejní jednotka v obchodní úpravě v 
nezměněném stavu určená konečnému 
spotřebiteli a zařízením společného 
stravování, která se skládá z potraviny a 
obalu, do něhož byla potravina vložena 
před uvedením do prodeje, a to bez ohledu 
na to, zda je potravina v obalu uzavřena 
zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém 
případě takovým způsobem, že bez 
otevření nebo výměny obalu nelze změnit 
jeho obsah;

e) „balenými potravinami“ se rozumí 
prodejní jednotka v obchodní úpravě v 
nezměněném stavu určená konečnému 
spotřebiteli a zařízením společného 
stravování, která se skládá z potraviny a 
obalu, do něhož byla potravina vložena 
před uvedením do prodeje, a to bez ohledu 
na to, zda je potravina v obalu uzavřena 
zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém 
případě takovým způsobem, že bez 
otevření nebo výměny obalu nelze změnit 
jeho obsah. Nevztahuje se na potraviny, 
které nejsou balené.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění, které si vyžádala nová definice „nebalených potravin“.

Pozměňovací návrh 212
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „balenými potravinami“ se rozumí (Netýká se českého znění.)
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prodejní jednotka v obchodní úpravě v 
nezměněném stavu určená konečnému 
spotřebiteli a zařízením společného 
stravování, která se skládá z potraviny a 
obalu, do něhož byla potravina vložena 
před uvedením do prodeje, a to bez ohledu 
na to, zda je potravina v obalu uzavřena 
zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém 
případě takovým způsobem, že bez 
otevření nebo výměny obalu nelze změnit 
jeho obsah;

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 213
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „balenými potravinami“ se rozumí 
prodejní jednotka v obchodní úpravě v 
nezměněném stavu určená konečnému 
spotřebiteli a zařízením společného 
stravování, která se skládá z potraviny a 
obalu, do něhož byla potravina vložena 
před uvedením do prodeje, a to bez ohledu 
na to, zda je potravina v obalu uzavřena 
zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém 
případě takovým způsobem, že bez 
otevření nebo výměny obalu nelze změnit 
jeho obsah;

e) „balenými potravinami“ se rozumí 
prodejní jednotka v obchodní úpravě v 
nezměněném stavu určená konečnému 
spotřebiteli a zařízením společného 
stravování, která se skládá z potraviny a 
obalu, do něhož byla potravina vložena 
před uvedením do prodeje, a to bez ohledu 
na to, zda je potravina v obalu uzavřena 
zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém 
případě takovým způsobem, že bez 
otevření nebo výměny obalu nelze změnit 
jeho obsah. Nevztahuje se na potraviny, 
které nejsou balené.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění, které si vyžádala nová definice „nebalených potravin“.
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Pozměňovací návrh 214
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se rozumí 
potraviny, které se konečnému spotřebiteli 
nabízejí bez obalu a jsou spotřebiteli 
zabaleny teprve v okamžiku prodeje, a 
rovněž potraviny a čerstvé přípravky, které 
jsou baleny předem v místě prodeje a 
jsou určeny k bezprostřednímu odbytu.

Or. de

Odůvodnění

Potraviny bývají v obchodech baleny také předem, zpravidla v blízkosti prodejních pultů, o 
jejichž doplňování se stará prodejní personál, aby u těchto pultů spotřebitelé nemuseli dlouho 
čekat. Stejně jako v případě potravin balených dle individuálních přání spotřebitele je 
vzhledem k rozmanitosti nabízených produktů, ruční výrobě a den ode dne se lišící nabídce 
prakticky nemožné uvádět stanovené údaje, jejichž poskytování je v případě balených potravin 
povinné.

Pozměňovací návrh 215
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se rozumí 
každá potravina, která se spotřebiteli 
nabízí bez obalu nebo je balena na jeho 
přání nebo je balena předem v prodejnách 
a určena k bezprostřednímu odbytu;

Or. de
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Odůvodnění

Potraviny bývají v obchodech baleny také předem, zpravidla v blízkosti prodejních pultů, o 
jejichž doplňování se stará prodejní personál, aby u těchto pultů spotřebitelé nemuseli dlouho 
čekat. Stejně jako v případě potravin balených dle individuálních přání spotřebitele je 
vzhledem k rozmanitosti nabízených produktů, ruční výrobě a den ode dne se lišící nabídce 
prakticky nemožné uvádět stanovené údaje, jejichž poskytování je v případě balených potravin 
povinné.

Pozměňovací návrh 216
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) „nebalenými potravinami“ se rozumí  
veškeré potraviny, které jsou 
spotřebitelům nabízeny k prodeji 
nebalené, baleny na žádost spotřebitelů 
nebo baleny v maloobchodní prodejně za 
účelem přímého prodeje spotřebitelům;  

Or. fr

Odůvodnění

V mnoha prodejnách dochází rovněž k balení a prodeji potravin, a to buď ve volném prodeji 
nebo v prodeji s obsluhou.
Tyto výrobky mají stejné zvláštní vlastnosti jako potraviny, které jsou v prodejnách nabízeny 
nebalené nebo jsou baleny na žádost spotřebitelů. 
S ohledem na pestrou škálu těchto výrobků, na skutečnost, že jsou připravovány či vyráběny 
řemeslnými postupy a v malých množstvích v prodejnách či v přilehlých dílnách, a také 
s ohledem na rozmanitost jejich složení a výrobních postupů nelze předpokládat, že budou 
označovány povinnými písemnými informacemi.
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Pozměňovací návrh 217
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se rozumí 
každá potravina, která se spotřebiteli 
nabízí bez obalu nebo je balena na jeho 
přání nebo je balena předem v prodejnách 
a určena k bezprostřednímu odbytu;

Or. de

Odůvodnění

Potraviny bývají v obchodech baleny také předem, zpravidla v blízkosti prodejních pultů, o 
jejichž doplňování se stará prodejní personál, aby u těchto pultů spotřebitelé nemuseli dlouho 
čekat. Stejně jako v případě potravin balených dle individuálních přání spotřebitele je 
vzhledem k rozmanitosti nabízených produktů, ruční výrobě a den ode dne se lišící nabídce 
prakticky nemožné uvádět stanovené údaje, jejichž poskytování je v případě balených potravin 
povinné.

Pozměňovací návrh 218
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „složkou“ se rozumí jakákoli látka, 
včetně přídatných látek a potravinářských 
enzymů a jakákoli součást směsné složky, 
která je použita při výrobě nebo přípravě 
potraviny a je v konečném výrobku stále 
přítomná, i když případně ve změněné 
formě; za složky se nepovažují rezidua;

f) „složkou“ se rozumí jakákoli látka, 
včetně přídatných látek a potravinářských 
enzymů a jakákoli složka směsné složky, 
která je použita při výrobě nebo přípravě 
potraviny a je v konečném výrobku stále 
přítomná, i když případně ve změněné 
formě;

Or. de
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Odůvodnění

Změna navržena v zájmu upřesnění a přizpůsobení aktuálně používané terminologii. Nebere-
li se zřetel na součásti složek, není pak ani třeba upřesňovat, že se za složky nepovažují 
rezidua.

Pozměňovací návrh 219
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „složkou“ se rozumí jakákoli látka, 
včetně přídatných látek a potravinářských 
enzymů a jakákoli součást směsné složky, 
která je použita při výrobě nebo přípravě 
potraviny a je v konečném výrobku stále 
přítomná, i když případně ve změněné 
formě; za složky se nepovažují rezidua;

f) složkou“ se rozumí jakákoli látka, včetně 
přídatných látek a potravinářských enzymů 
a jakákoli složka směsné složky, která je 
použita při výrobě nebo přípravě potraviny 
a je v konečném výrobku stále přítomná, i 
když případně ve změněné formě; za 
složky se nepovažují rezidua.

Or. en

Odůvodnění

Změna definice složky by měla nežádoucí efekt na právní předpisy Společenství, která 
odkazuje k definici složky (např. nařízení č. 1829/2003).

Pozměňovací návrh 220
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „složkou“ se rozumí jakákoli látka, 
včetně přídatných látek a potravinářských 
enzymů a jakákoli součást směsné složky, 
která je použita při výrobě nebo přípravě 
potraviny a je v konečném výrobku stále 
přítomná, i když případně ve změněné 
formě; za složky se nepovažují rezidua;

f) „složkou“ se rozumí jakákoli látka, 
včetně přídatných látek a potravinářských 
enzymů a jakákoli složka směsné složky, 
která je použita při výrobě nebo přípravě 
potraviny a je v konečném výrobku stále 
přítomná, i když případně ve změněné 
formě; 
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Or. es

Odůvodnění

Pojem reziduí by měl být z této definice vypuštěn, aby bylo dosaženo souladu s nařízením 
č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. V článku 2 
tohoto nařízení je uvedena definice potravin, do níž není výraz „rezidua a znečišťující látky“ 
začleněn. Kromě toho je potřeba nahradit výraz „součást“ výrazem „složka“, aby bylo 
dosaženo souladu s čl. 2 odst. 2 písm. h).

Pozměňovací návrh 221
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „proveniencí“ se rozumí místo, u nějž 
se uvádí, že z toho místa potravina 
pochází, a které není „zemí původu“, jak 
je stanovena v souladu s články 23 až 26 
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stávající čl. 2 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2000/13/ES stanoví jasné a praktické pravidlo 
pro označování původu. Průmysl je zvyklý na toto ustanovení a na jeho uplatňování, které 
nepůsobí žádné problémy. Ani na úrovni Codex alimentarius již není dodržováno rozlišování 
mezi zemí původu a proveniencí. Tento přístup by měl být v právu EU zachován, jak stanoví 
směrnice 2000/13/ES.
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Pozměňovací návrh 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „proveniencí“ se rozumí místo, u nějž se 
uvádí, že z toho místa potravina pochází, a 
které není „zemí původu“, jak je stanovena 
v souladu s články 23 až 26 nařízení Rady 
(EHS) č. 2913/92;

g) „proveniencí“ se rozumí místo, u nějž se 
uvádí, že z toho místa potravina pochází, a 
které není „zemí původu“; 

Or. en

Odůvodnění

Definici „země původu“ je třeba doplnit, aby byla odlišena od provenience.

Pozměňovací návrh 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „zemí původu“ se rozumí místo 
původu hlavní zemědělské suroviny 
použité při přípravě výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Definici „země původu“ je třeba doplnit, aby byla odlišena od provenience.
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Pozměňovací návrh 224
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „zorným polem“ se rozumí všechny 
povrchy na balení, které lze přečíst z 
jednoho zorného úhlu, umožňující rychlý a 
snadný přístup k informacím obsaženým v 
označení, kdy si spotřebitel může přečíst 
tyto informace, aniž by musel obracet 
balení;

k) „zorným polem“ se rozumí všechny 
povrchy na balení, které lze přečíst z 
jednoho zorného úhlu, umožňující rychlý a 
snadný přístup k informacím obsaženým v 
označení, kdy si spotřebitel může přečíst 
tyto informace;

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení terminologii, která se v souvislosti s označováním potravin používá již od 
vydání směrnice č. 2000/13/ES. Výhrada proti „obracení“ je mimoto v rozporu s aktuálním 
právním stavem a příp. též s možností poukázat na další místa balení, a měla by být tudíž bez 
náhrady zrušena.

Pozměňovací návrh 225
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „zákonným názvem“ se rozumí název 
nějaké potraviny stanovený v právních 
předpisech Společenství, které se na ni 
vztahují, nebo při neexistenci těchto 
právních předpisů Společenství název 
uvedený v právních a správních 
předpisech platných v členském státě, kde 
se daná potravina prodává konečnému 
spotřebiteli nebo zařízením společného 
stravování;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Významový obsah definice v čl. 2 písm. l) je nejasný. Výraz „zákonný název“ označuje v 
němčině každý název, který neodporuje nějakému právnímu předpisu. Lépe by proto bylo 
mluvit tak jako doposud o „názvech stanovených v právních předpisech“. Tyto názvy je ovšem 
třeba definovat (pleonasmus). Ujasnění pojmů je navrhováno v souvislosti s článkem 18. 

Pozměňovací návrh 226
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „vžitým názvem“ se rozumí název, 
který je v členském státě, kde se daná 
potravina prodává, přijat spotřebiteli jako 
název potraviny, aniž by potřeboval další 
vysvětlení;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.) 

Pozměňovací návrh 227
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „primární složkou (primárními 
složkami)“ se rozumí významné a/nebo 
charakteristické složky potraviny;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nesouhlasíme se snahou Komise o dodatky ke stávajícímu ustanovení o 
označování původu, není nutné stanovit definice primárních, významných a charakteristických 
složek potravin, které doposud nebyly v souvislosti s potravinovým právem používány. Jelikož 
neustále obhajujeme zjednodušování, nesouhlasíme s vytvářením jakýchkoli nových termínů a 
koncepcí, pokud to nebude mít zjevný přínos. 

Tato kritéria jsou nepraktická. Jsou nekonzistentní s definicemi QUID, což je matoucí. 
Úroveň 50 % nemá stejný praktický význam pro všechny potraviny. 

Pozměňovací návrh 228
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „primární složkou (primárními 
složkami)“ se rozumí významné a/nebo 
charakteristické složky potraviny;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Definovat tento pojem není zapotřebí, neboť se v následujícím textu nařízení ani jednou 
nevyskytuje. Tato definice by proto měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 229
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „významnou složkou (významnými 
složkami)“ se rozumí složka potraviny, 
která tvoří více než 50 % této potraviny;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nesouhlasíme se snahou Komise o dodatky ke stávajícímu ustanovení o 
označování původu, není nutné stanovit definice primárních, významných a charakteristických 
složek potravin, které doposud nebyly v souvislosti s potravinovým právem používány. Jelikož 
neustále obhajujeme zjednodušování, nesouhlasíme s vytvářením jakýchkoli nových termínů a 
koncepcí, pokud to nebude mít zjevný přínos. 

Tato kritéria jsou nepraktická. Jsou nekonzistentní s definicemi QUID, což je matoucí. 
Úroveň 50 % nemá stejný praktický význam pro všechny potraviny.

Pozměňovací návrh 230
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „významnou složkou (významnými 
složkami)“ se rozumí složka potraviny, 
která tvoří více než 50 % této potraviny; 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Definovat tento pojem není zapotřebí, neboť se v následujícím textu nařízení ani jednou 
nevyskytuje. Tato definice by proto měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 231
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „charakteristickou složkou 
(charakteristickými složkami)“ se rozumí 
každá složka potraviny, kterou spotřebitel 
obvykle spojuje s názvem potraviny a pro 
níž je ve většině případů vyžadováno 
uvedení údajů o množství;

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nesouhlasíme se snahou Komise o dodatky ke stávajícímu ustanovení o 
označování původu, není nutné stanovit definice primárních, významných a charakteristických 
složek potravin, které doposud nebyly v souvislosti s potravinovým právem používány. Jelikož 
neustále obhajujeme zjednodušování, nesouhlasíme s vytvářením jakýchkoli nových termínů a 
koncepcí, pokud to nebude mít zjevný přínos. 

Tato kritéria jsou nepraktická. Jsou nekonzistentní s definicemi QUID, což je matoucí. 
Úroveň 50 % nemá stejný praktický význam pro všechny potraviny.

Pozměňovací návrh 232
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „charakteristickou složkou 
(charakteristickými složkami)“ se rozumí 
každá složka potraviny, kterou spotřebitel 
obvykle spojuje s názvem potraviny a pro 
níž je ve většině případů vyžadováno 
uvedení údajů o množství;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Definovat tento pojem není zapotřebí, neboť se v následujícím textu nařízení ani jednou 
nevyskytuje. Tato definice by proto měla být vypuštěna.
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Pozměňovací návrh 233
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „datem minimální trvanlivosti 
potraviny” se rozumí datum, do kterého si 
potravina uchovává své specifické 
vlastnosti při správném způsobu 
skladování;

s) „datem minimální trvanlivosti 
potraviny” se rozumí datum, do kterého si 
potravina uchovává své specifické 
vlastnosti při správném způsobu 
skladování a po jehož uplynutí již nelze 
uvádět daný výrobek na trh;

Or. es

Odůvodnění

Tuto definici je potřeba upřesnit doplněním zmínky o možnosti uvádění výrobku na trh. 

Pozměňovací návrh 234
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. s a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „datem výroby“ se rozumí datum, kdy 
byl výrobek vyroben, případně zabalen a 
zmrazen.

Or. de

Odůvodnění

Definice nezbytná s ohledem na článek 25.
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Pozměňovací návrh 235
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „osvědčenými postupy“ se rozumí 
standardy, systémy, iniciativy a všechny 
další činnosti schválené příslušnými 
orgány, které se ukázaly na základě 
zkušeností a výzkumu jako nejúčinnější 
pro většinu spotřebitelů a jsou považovány 
za vzor, který mají ostatní následovat.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním kapitoly 6 a 7.

Pozměňovací návrh 236
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) "grafickými znaky a symboly“ se 
rozumí jasné vizuální vyjádření nebo 
znázornění celkového nebo konkrétního 
nutričního obsahu výrobku ve formátu, 
který může zahrnovat čísla, tabulky nebo 
barevný kód.

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) „datem výroby“ se rozumí datum, ke 
kterému se potravina stane příslušným 
produktem. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšilo informování spotřebitelů, měla by existovat definice data výroby. Navrhovaná 
definice je shodná s definicí Codex (CODEX STAN 1-1985).

Pozměňovací návrh 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) "zpracováním“ se rozumí proces, kdy 
se jedna (či více) zemědělských surovin 
přetvoří do podoby hotového produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) „místním nebo zemědělským trhem“ se 
rozumí trh, na němž zemědělci, pěstitelé 
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nebo místní výrobci potravin prodávají své 
výrobky nebo místní produkci přímo 
veřejnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje flexibilitu v prosazování pravidel o označování potravin 
na místních a zemědělských trzích. 

Pozměňovací návrh 240
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) „hlavním zorným polem“ se rozumí 
„přední strana balení“.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění pojmu „hlavní zorné pole“. 

Pozměňovací návrh 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto nařízení označuje země 
původu potraviny původ potraviny 
stanovený v souladu s články 23 až 26 
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

3. Pro účely tohoto nařízení označuje země 
původu potraviny původ potraviny 
stanovený v souladu s články 23 až 26 
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

U masa a potravin obsahujících maso se 
původ potraviny nebo příslušné složky 
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definuje jako země, kde se zvíře narodilo, 
kde bylo chováno po většinu života a 
poraženo. Jde-li o tři různá místa, musí se 
v odkazu na „zemi původu“ uvést 
všechna. 

Or. en

Odůvodnění

U masa není vhodné uvádět pouze místo původu, pokud se liší místo narození, chovu a 
porážky. Průzkumy prokázaly, že místu, kde se zvířata narodila, kde byla chována a poražena, 
přikládají spotřebitelé velký význam. 

Pozměňovací návrh 242
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytování informací o potravinách 
usiluje o vysokou úroveň ochrany zdraví 
a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, 
který konečným spotřebitelům umožní 
informovaný výběr potravin a jejich 
bezpečné použití, se zvláštním ohledem na 
zdravotní, hospodářská, environmentální, 
sociální a etická hlediska.

1. Poskytování informací o potravinách 
usiluje o vysokou úroveň ochrany zdraví 
a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, 
který konečným spotřebitelům umožní 
informovaný výběr potravin a jejich 
bezpečné použití, se zvláštním ohledem na 
zdravotní, hospodářské, environmentální, 
sociální a etická hlediska a hlediska 
dobrých životních podmínek zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytování informací o potravinách 
usiluje o vysokou úroveň ochrany zdraví 

1. Poskytování informací o potravinách 
usiluje o vysokou úroveň ochrany zdraví 
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a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, 
který konečným spotřebitelům umožní 
informovaný výběr potravin a jejich 
bezpečné použití, se zvláštním ohledem na 
zdravotní, hospodářská, environmentální, 
sociální a etická hlediska.

a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, 
který konečným spotřebitelům umožní 
informovaný výběr potravin a jejich 
bezpečné použití.

Or. en

Odůvodnění

Komise usilovala o konsolidaci požadavků na povinné označování na požadavky základní, 
které jsou podmínkou informovaného výběru spotřebitele a bezpečného užívání a nakládání 
s produktem. Etická, sociální, environmentální a hospodářská hlediska v tomto článku nejsou 
definována dostatečně přesně, aby mohlo být tohoto cíle dosaženo. 

Pozměňovací návrh 244
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem právního předpisu o poskytování 
informací je dosáhnout volného pohybu 
legálně vyráběných a na trh uváděných 
potravin ve Společenství, případně s 
ohledem na potřebu ochrany legitimních 
zájmů výrobců a podporu výroby 
kvalitních produktů.

2. Cílem právního předpisu o poskytování 
informací je dosáhnout volného pohybu 
legálně vyráběných a na trh uváděných 
potravin ve Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Druhá polovina věty představuje ustanovení bez normativního obsahu. Měla by být tudíž z 
legislativních důvodů z normativního textu nařízení vypuštěna nebo do něho případně vložena 
jako bod odůvodnění. Není jasné, kdy a jak by se měly podporovat či zohledňovat zájmy 
výrobců a jakost „kvalitních výrobků“.
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Pozměňovací návrh 245
Péter Olajos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde právní předpis o poskytování 
informací o potravinách zavádí nové 
požadavky, se zváží potřeba přechodného
období po vstupu nových požadavků 
v platnost, v jehož průběhu lze potraviny 
s etiketami, které nejsou v souladu 
s novými požadavky, uvést na trh, 
a potraviny, které byly uvedeny na trh před 
koncem přechodného období, prodávat až 
do vyčerpání jejich zásob.

3. Tam, kde právní předpis o poskytování 
informací o potravinách zavádí nové 
požadavky, se zváží potřeba přechodného
období po vstupu nových požadavků 
v platnost, v jehož průběhu lze potraviny 
s etiketami, které nejsou v souladu 
s novými požadavky, uvést na trh, 
a potraviny, které byly uvedeny na trh před 
koncem přechodného období, prodávat až 
do vyčerpání jejich zásob.

Nová pravidla označování potravin budou 
zaváděna na základě jednotných dat 
dosažení souladu, jak je stanoví Komise 
po konzultaci s členskými státy a 
zúčastněnými subjekty. 

Or. en

Odůvodnění

Dodržování dohodnutého harmonogramu při aktualizaci obecných či zvláštních pravidel o 
označování potravin je široce rozšířenou potřebou. Potravinářské podniky musí být 
připraveny na pravidelné kontroly balení a etiket bez ohledu na právní důvod. Útržkovité 
zavádění nových pravidel má navzdory přechodovému období významný dopad na náklady 
nového rozvržení etiket, objednávky, řízení zásob obalů.

Pozměňovací návrh 246
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde právní předpis o poskytování 
informací o potravinách zavádí nové 
požadavky, se zváží potřeba přechodného

3. Tam, kde právní předpis o poskytování 
informací o potravinách zavádí nové 
požadavky, pokud tyto požadavky souvisí 
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období po vstupu nových požadavků 
v platnost, v jehož průběhu lze potraviny 
s etiketami, které nejsou v souladu 
s novými požadavky, uvést na trh, 
a potraviny, které byly uvedeny na trh před 
koncem přechodného období, prodávat až 
do vyčerpání jejich zásob.

s ochranou lidského zdraví, bude 
poskytnuto přechodné období po vstupu 
nových požadavků v platnost, v jehož 
průběhu lze potraviny s etiketami, které 
nejsou v souladu s novými požadavky, 
uvést na trh, a potraviny, které byly 
uvedeny na trh před koncem přechodného 
období, prodávat až do vyčerpání jejich 
zásob.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo usnadněno hladké fungování vnitřního trhu a aby bylo minimalizováno množství 
obalového odpadu, je obvyklé stanovit při zavedení nových požadavků na označování 
přechodné období, pokud se tyto požadavky netýkají bezprostředního zdravotního rizika pro 
veřejnost, neboť v takovém případě by toto přechodné období nebylo vhodné. 

Pozměňovací návrh 247
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde právní předpis o poskytování 
informací o potravinách zavádí nové 
požadavky, se zváží potřeba přechodného 
období po vstupu nových požadavků v 
platnost, v jehož průběhu lze potraviny s 
etiketami, které nejsou v souladu s novými 
požadavky, uvést na trh, a potraviny, které 
byly uvedeny na trh před koncem 
přechodného období, prodávat až do 
vyčerpání jejich zásob.

3. Tam, kde právní předpis o poskytování 
informací o potravinách zavádí nové 
požadavky, se po vstupu nových 
požadavků v platnost stanoví přiměřená, 
nejméně však tříletá přechodná období, v 
jejichž průběhu lze potraviny s etiketami, 
které nejsou v souladu s novými 
požadavky, uvádět na trh. Při tom je třeba 
zohlednit, aby potraviny, které byly 
uvedeny na trh před koncem přechodného 
období, bylo možné prodávat až do 
vyčerpání jejich zásob, nejpozději do 
uplynutí tříletého období od vstupu 
nových ustanovení v platnost. Totéž platí i 
pro zásoby etiket, jež si provozovatelé 
potravinářských podniků pořídili před 
vstupem nových ustanovení v platnost.
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Or. de

Odůvodnění

Aby bylo možné zajistit přechodné lhůty, které budou splnitelné zejména pro malé a střední 
podniky, je nutno stanovit přiměřeně dlouhá (nejméně tříletá) přechodná období. Stanovením 
délky přechodných období by se mělo předejít zejména vysokým investičním nákladům 
spojeným s tiskem etiket a přípravou obalového materiálu a rovněž i nákladné likvidaci zásob 
etiket.

Pozměňovací návrh 248
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stanoví-li právní předpis o poskytování 
informací o potravinách požadavek 
uvádění povinných informací o potravině, 
týká se zejména informací, které spadají 
do jedné z těchto kategorií:

vypouští se

a) informace o identitě a složení, 
vlastnostech nebo jiných 
charakteristikách dané potraviny;
b) informace o ochraně zdraví 
spotřebitelů a bezpečném použití určité 
potraviny, zejména informace o:
i) složení, které může být pro určité 
skupiny spotřebitelů zdraví škodlivé;
ii) trvanlivosti, uchovávání a bezpečném 
použití;
iii) dopadu na zdraví, včetně rizik a 
důsledků vyplývajících ze škodlivé a 
nebezpečné konzumace určité potraviny;
c) informace o nutričních 
charakteristikách umožňující 
spotřebitelům, včetně spotřebitelů se 
zvláštními výživovými požadavky, provádět 
informovaný výběr potravin.
(2) Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách se přihlédne k 
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široce rozšířené potřebě určitých 
informací ze strany většiny spotřebitelů, 
jimž tito spotřebitelé přikládají značný 
význam, nebo ke všem obecně uznávaným 
přínosům pro spotřebitele, aby měli 
spotřebitelé možnost informovaného 
výběru.

Or. de

Odůvodnění

Zásady upravující povinné informace o potravinách se nevztahují na adresáty této normy, 
nýbrž na zákonodárce. Její významový obsah je z toho důvodu nejasný. Tato ustanovení by 
proto měla být vypuštěna, případně uvedena v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh 249
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) dopadu na zdraví, včetně rizik a 
důsledků vyplývajících ze škodlivé 
a nebezpečné konzumace určité 
potraviny;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Konzumace potravin musí být bezpečná podle článku 14 nařízení č. 178/2002. Cílem 
označování je poskytnout informace o potravinách, nikoli o chování spotřebitelů. 
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Pozměňovací návrh 250
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) dopadu na zdraví, včetně rizik a 
důsledků vyplývajících ze škodlivé 
a nebezpečné konzumace určité potraviny;

iii) účinků na zdraví, včetně rizik a 
důsledků vyplývajících ze škodlivé 
a nebezpečné konzumace určité potraviny;

Or. hu

Odůvodnění

Vezmeme-li v úvahu to, že bezprostředním cílem návrhu Komise není to, aby ochraňovala 
zdraví spotřebitelů pomocí upozornění a budeme-li s tímto souhlasit, považuji za důležité 
zdůraznit, že je nezbytné nakupujícím zajistit možnost zdravého výběru.

Pozměňovací návrh 251
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o nutričních charakteristikách 
umožňující spotřebitelům, včetně 
spotřebitelů se zvláštními výživovými 
požadavky, provádět informovaný výběr 
potravin.

c) informace o nutričních charakteristikách 
umožňující spotřebitelům, včetně 
spotřebitelů se zvláštními výživovými 
požadavky, provádět náležitě informovaný 
výběr potravin.

Or. hu

Odůvodnění

Nutriční charakteristiky nejsou při uvedení do skupin dle jednotek samy o sobě dostačující 
k tomu, aby si spotřebitel byl schopen výrobek potravinářského průmyslu odborně posoudit.



PE416.699v02-00 76/111 AM\765208CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 252
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a – c b – c c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) interpretační informace o výrobcích 
zmiňované v čl. 33 odst. 2a, zajišťující 
spotřebitelům možnost informovaného 
výběru;
cb) informace o původu potravinových 
výrobků;
cc) informace o výrobě a zpracování 
potravin na výrobcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Jan Březina

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Nová pravidla označování potravin je 
třeba zavádět na základě jednotných dat 
dosažení souladu ve dvouletém cyklu, 
který umožní řádné přizpůsobení novým 
požadavkům na označování s výjimkou 
případů požadavků na informace 
významné pro bezpečnost.

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění usiluje o vytvoření právní jistoty pro potravinářské podniky i o řádné 
přizpůsobení novým požadavkům na označování. Aby byly minimalizovány ekonomické 
dopady případných změn označování podnícených provozovateli v potravinářství zejména na 
malé a střední podniky, avšak i za účelem jejich zefektivnění, by měla nová pravidla pro 
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označování být zaváděna na základě jednotných dat dosažení souladu. Naléhavé případy s 
možnými důsledky pro bezpečnost je třeba z této zásady vyjmout. 

Pozměňovací návrh 254
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o charakteristiky potraviny a 
zvláště o její povahu, identitu, vlastnosti, 
složení, množství, trvanlivost, zemi původu
nebo provenienci, způsob výroby nebo 
získání;

a) pokud jde o charakteristiky potraviny a 
zvláště o její povahu, identitu, vlastnosti, 
složení, množství, trvanlivost, původ nebo 
provenienci, způsob výroby nebo získání;

Or. en

Odůvodnění

Stávající čl. 2 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2000/13/ES stanoví jasné a praktické pravidlo 
pro označování původu. Průmysl je zvyklý na toto ustanovení a na jeho uplatňování, které 
nepůsobí žádné problémy. Ani na úrovni Codex alimentarius již není dodržováno rozlišování 
mezi zemí původu a proveniencí. Tento přístup by měl být v právu EU zachován, jak stanoví 
směrnice 2000/13/ES.

Pozměňovací návrh 255
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výslovným upozorňováním na výrazné 
snížení obsahu cukru a/nebo tuku, pokud 
současně není odpovídajícím způsobem 
snížena energetická hodnota výrobku 
(uvedená v kilojoulech, příp. 
kilokaloriích), s výjimkou případů, kdy má 
snížení obsahu cukru nebo tuku v určitém 
výrobku příznivější vliv na lidské zdraví;
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Or. de

Odůvodnění

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Pozměňovací návrh 256
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pomocí obrazového vyjádření, které je 
pro spotřebitele ve vztahu ke skutečnému 
charakteru nebo původu potraviny 
zavádějící.

Or. en

Odůvodnění

Obrázky a grafické symboly nesmí být využívány k úmyslnému matení spotřebitelů v 
souvislosti se skutečným původem výrobku. 

Pozměňovací návrh 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) znázorňováním obrázků, které 
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naznačují, že potravina je vyrobena 
z určitých složek, pokud z nich vyrobena 
není;

Or. en

Odůvodnění

Například na obalu vanilkového jogurtu s vanilkovou příchutí pocházející z umělé látky 
určené k aromatizaci by se neměl objevit obrázek vanilky.

Pozměňovací návrh 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) naznačováním, že chuť potraviny 
pochází z přírodních složek, ačkoliv je jí 
dosaženo látkou určenou k aromatizaci. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud nějaký výrobek například uvádí „vanilkový“, měla by chuť pocházet z pravé vanilky. 

Pozměňovací návrh 259
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výbor uvedený v čl. 49 odst. 1 může 
sestavit výběrový seznam nároků a 
termínů ve smyslu odstavce 1, jejichž 
použití musí být vždy zakázáno nebo 
omezeno. 
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Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh usiluje o zachování stávajícího ustanovení potravinového práva 
EU (směrnice 2000/13), které vyžaduje, aby členské státy jednaly společně v případě, že je 
třeba u použití konkrétních nároků a termínů v označení uplatnit omezení. V nepřítomnosti 
takového ustanovení by mohly jednotlivé státy vytvořit vlastní legislativu a definice by se v 
jednotlivých členských státech mohly lišit, což by vytvářelo překážky obchodování na vnitřním 
trhu.

Pozměňovací návrh 260
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do tří let od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
získaných důkazech vlastností přírodních 
minerálních vod vhodných pro zabránění, 
zmírnění či odstranění lidských chorob. 

Or. en

Odůvodnění

Podle našich vědomostí neexistuje přesvědčivý důkaz, že přírodní minerální vody jsou
schopny zabránění, zmírnění či odstranění lidských chorob. Evropská komise by měla 
prozkoumat, zda u přírodních minerálních vod existuje dostatečné množství důkazů 
dosvědčujících taková tvrzení.

Pozměňovací návrh 261
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do tří let od vstupu tohoto 
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nařízení v platnost předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
týkající se zvláštních vlastností přírodních 
minerálních vod v oblasti zabránění, 
zmírnění či odstranění lidských chorob.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud je nám známo, zjevné důkazy v tomto smyslu neexistují; Komise musí tedy předložit 
důkazy týkající se uvedených vlastností, aby jimi odůvodnila používání takovýchto zdravotních 
tvrzení.

Pozměňovací návrh 262
Jan Březina

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků, 
aby v podnicích, které řídí, splňovaly 
potraviny požadavky právních předpisů 
o poskytování informací o potravinách, 
které se týkají jejich činnosti, a kontrolují 
plnění těchto požadavků.

1. S výhradou konkrétnějších ustanovení 
odstavce 3, zajistí a zkontrolují
provozovatelé potravinářských podniků, 
aby v podnicích, které řídí, splňovaly 
informace o potravinách požadavky 
právních předpisů o poskytování informací 
o potravinách, které se týkají jejich 
příslušných činností, a zejména 
přítomnost a přesnost informací o 
potravinách, pokud uvádějí potravinu 
poprvé na trh Společenství.

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví.

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví.

3. Provozovatelé potravinářských podniků 
uvádějící na trh poprvé určitou potravinu 
určenou k dodání konečnému spotřebiteli 
nebo zařízení společného stravování 
zajistí uvedení přesných informací o dané 
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potravině v souladu s platnými právními 
předpisy o poskytování informací o 
potravinách.
4. Provozovatelé potravinářských podniků 
odpovědní za maloobchodní nebo 
distribuční činnosti, které nemají vliv na 
informace o potravinách, musí v mezích 
své činnosti jednat s řádnou péčí s cílem 
zajistit soulad s příslušnými požadavky na 
informace o potravinách, zejména nesmí 
dodávat potraviny, o nichž na základě 
informací, které mají k dispozici jako 
odborníci vědí nebo předpokládají, že 
nesplňují uvedené požadavky.

3. Aniž je dotčen článek 19 nařízení (ES) 
č. 178/2002, provozovatelé 
potravinářských podniků odpovědní za 
maloobchodní nebo distribuční činnosti, 
které nemají vliv na informace o 
potravinách, musí v mezích své činnosti 
jednat rychle, pokud byli informováni 
nebo pokud se dovědí o nepřítomnosti 
nebo nepřesnosti etikety obsahující 
povinné údaje uvedené v čl. 9 odst.1.

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

4. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

6. V následujících případech zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků 
v podnicích, které řídí, aby byly povinné 
údaje požadované podle článku 9 uvedeny 
na vnějším obalu, v němž je potravina 
uváděna na trh, nebo na obchodních 
dokladech týkajících se daných potravin 
tam, kde lze zaručit, že tyto doklady jsou 
buď přiloženy k příslušné potravině nebo 
byly zaslány před dodávkou nebo současně 
s dodávkou:

5. V následujících případech zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků 
v podnicích, které řídí, aby byly povinné 
údaje požadované podle článku 9 uvedeny 
na vnějším obalu, v němž je potravina 
uváděna na trh, nebo na obchodních 
dokladech týkajících se daných potravin 
tam, kde lze zaručit, že tyto doklady jsou 
buď přiloženy k příslušné potravině nebo 
byly zaslány před dodávkou nebo současně 
s dodávkou:

(a) pokud jsou balené potraviny určené 
konečnému spotřebiteli, avšak uváděné na 
trh ve fázi, která předchází prodeji 
konečnému uživateli a při které nedochází 
k prodeji zařízením společného stravování;

(a) pokud jsou balené potraviny určené 
konečnému spotřebiteli, avšak uváděné na 
trh ve fázi, která předchází prodeji 
konečnému uživateli a při které nedochází 
k prodeji zařízením společného stravování;

(b) pokud jsou balené potraviny určené pro 
dodání zařízením společného stravování za 
účelem přípravy, zpracování, dělení nebo 
porcování.

(b) pokud jsou balené potraviny určené pro 
dodání zařízením společného stravování za 
účelem přípravy, zpracování, dělení nebo 
porcování.

Bez ohledu na odstavec 1 zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků, 
aby byly údaje, na něž se odkazuje v čl. 9 

Bez ohledu na odstavec 1 zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků, 
aby byly údaje, na něž se odkazuje v čl. 9 
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odst. 1 písm. a), f) a h) také uvedeny na 
vnějším obalu, v němž je potravina 
uváděna na trh.

odst. 1 písm. a), f) a h) také uvedeny na 
vnějším obalu, v němž je potravina 
uváděna na trh.

Or. en

Odůvodnění

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Pozměňovací návrh 263
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví.

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví a možnost informovaného 
výběru.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění objasňuje požadavek uložený provozovatelům potravinářských podniků.
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Pozměňovací návrh 264
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví.

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví, a možnost dostatečně 
informovaného výběru.

Or. fr

Odůvodnění

Toto doplnění upřesňuje požadavky, které jsou kladeny v oblasti ochrany a informování 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 265
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví.

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví a možnost informovaného 
výběru.

Or. en
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Odůvodnění

Doplnění objasňuje požadavek uložený provozovatelům potravinářských podniků.

Pozměňovací návrh 266
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví.

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví a možnost informovaného 
výběru.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění.

Pozměňovací návrh 267
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatelé potravinářských podniků 
uvádějící na trh poprvé určitou potravinu 
určenou k dodání konečnému spotřebiteli 
nebo zařízení společného stravování zajistí 
uvedení přesných informací o dané 
potravině v souladu s platnými právními 
předpisy o poskytování informací o 
potravinách.

3. Provozovatelé potravinářských podniků 
uvádějící na trh určitou potravinu určenou 
k dodání konečnému spotřebiteli nebo 
zařízení společného stravování zajistí 
uvedení přesných informací o dané 
potravině v souladu s platnými právními 
předpisy o poskytování informací o 
potravinách.

Or. es
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Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby odpovědnost nesli rovněž provozovatelé 
potravinářských podniků.

Pozměňovací návrh 268
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provozovatelé potravinářských podniků 
odpovědní za maloobchodní nebo 
distribuční činnosti, které nemají vliv na 
informace o potravinách, musí v mezích 
své činnosti jednat s řádnou péčí s cílem 
zajistit soulad s příslušnými požadavky na 
informace o potravinách, zejména nesmí 
dodávat potraviny, o nichž na základě 
informací, které mají k dispozici jako 
odborníci vědí nebo předpokládají, že 
nesplňují uvedené požadavky.

4. Pokud provozovatelé potravinářských 
podniků odpovědní za maloobchodní nebo 
distribuční činnosti, které nemají vliv na 
informace o potravinách, v mezích své 
řádně a pečlivě vykonávané činnosti zjistí, 
že některá potravina nesplňuje ustanovení 
tohoto nařízení, reagují na toto zjištění 
bezodkladně a v přiměřeném rozsahu.

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Provozovatelé potravinářských 
podniků odpovědní za maloobchodní či 
distribuční činnosti, které nemají vliv na 
informace o potravinách, nebudou měnit 
informace na balení ani na připojené 
etiketě.

Or. en



AM\765208CS.doc 87/111 PE416.699v02-00

CS

Odůvodnění

V zájmu ochrany spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 
konečnému spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování všech údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 je zásadní pro to, aby mohl provozovatel 
odebírající potravinu s takovou potravinou zacházet (např. skladovat apod.) odpovídajícím 
způsobem a předat tyto informace spotřebiteli. Dále je toto ustanovení nepostradatelné pro 
splnění požadavků na vysledovatelnost. 

Pozměňovací návrh 271
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
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potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až d), f) a i) konečnému spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Informace vyžadované v písm. d) a i) jsou nezbytné pro to, aby mohl provozovatel dodávající 
potraviny konečnému spotřebiteli poskytnout povinné informace o potravině specifikované 
v čl. 9 odst. 1 konečnému spotřebiteli. 

Pozměňovací návrh 272
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až d), f) a g) konečnému spotřebiteli.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
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potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až d) a f) a i) konečnému spotřebiteli.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje počet povinných informací o potravinách.

Pozměňovací návrh 274
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až d), f) a i) konečnému spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení článku 8 do souladu s navrhovanými změnami článku 9. 

Pozměňovací návrh 275
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
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předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) a i) konečnému spotřebiteli.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na odstavec 1 zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků, 
aby byly údaje, na něž se odkazuje v čl. 9 
odst. 1 písm. a), f) a h) také uvedeny na 
vnějším obalu, v němž je potravina 
uváděna na trh.

Bez ohledu na odstavec 1 zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků, 
aby byly údaje, na něž se odkazuje v čl. 9 
odst. 1 písm. a), f), g) a h) také uvedeny na 
vnějším obalu, v němž je potravina 
uváděna na trh.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba stanovit zvláštní podmínky uchování, jako je teplota nebo vlhkost, aby mohlo být 
dodrženo datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby. Tyto podmínky by měly být 
uvedeny na vnějším obalu. 

Pozměňovací návrh 277
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Provozovatelé z odvětví hromadného 
stravování a každý subjekt, který dodává 
potraviny, musí informovat spotřebitele 
v případě, že výrobek určený ke spotřebě 
je výrobkem z geneticky modifikovaných 
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organismů, nebo že výrobek obsahuje 
deriváty a látky, které je možno 
klasifikovat jako geneticky modifikované 
organismy ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze 
dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a 
označování geneticky modifikovaných 
organismů a sledovatelnosti potravin a 
krmiv vyrobených z geneticky 
modifikovaných organismů a o změně 
směrnice 2001/18/ES1.
1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 23.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba přiznat širší ochranu spotřebitelů a zabezpečit spotřebitelům právo na informace, 
aby si mohli uvědoměle vybírat potraviny, které spotřebovávají.

Pozměňovací návrh 278
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Provozovatelé z odvětví hromadného 
stravování jsou rovněž povinni informovat 
spotřebitele, pokud výrobek určený ke 
spotřebě, nebo jeho část, byl připraven 
z mražených nebo ze zmrazených složek.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba přiznat širší ochranu spotřebitelů a zabezpečit spotřebitelům právo na informace, 
aby si mohli uvědoměle vybírat potraviny, které spotřebovávají.
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Pozměňovací návrh 279
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. Od 1. ledna 2010 se použije nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) ze 
dne 17. července 2000 o systému 
identifikace a evidence skotu, o 
označování hovězího masa a výrobků z 
hovězího masa a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 820/971 na veškeré maso a masné 
výrobky pocházející z chovu.
1 Úř. věst L 204, 11.8.2000, s. 1.

Or. it

Odůvodnění

Spotřebitelům je třeba poskytnout úplné informace, které nebudou omezeny jen na některé 
druhy masa.

Pozměňovací návrh 280
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s články 10 až 34 a s 
výhradou odchylek obsažených v této 
kapitole se povinně uvádějí tyto údaje:

1. V souladu s články 10 až 34 a s 
výhradou odchylek obsažených v této 
kapitole se povinně uvádějí tyto údaje:

a) název potraviny; a) název;
b) seznam složek; b) seznam složek;
c) všechny složky uvedené v seznamu v 
příloze II způsobující alergie nebo 
nesnášenlivost a všechny látky z nich 
odvozené;

c) všechny složky uvedené v seznamu v 
příloze II způsobující alergie nebo 
nesnášenlivost a všechny látky z nich 
odvozené;

d) množství určitých složek nebo skupin d) množství určitých složek nebo skupin 
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složek složek
e) čisté množství potraviny; e) čisté množství potraviny;

f) datum minimální trvanlivosti nebo slova 
„spotřebujte do“ a příslušné datum;

f) datum minimální trvanlivosti nebo 
v případě potravin, které z 
mikrobiologického hlediska snadno 
podléhají zkáze, slova „spotřebujte do“ a 
příslušné datum;

g) zvláštní podmínky uchování a použití; g) zvláštní podmínky uchování a použití;

jméno nebo obchodní jméno a sídlo 
výrobce nebo balírny nebo prodejce 
usazeného ve Společenství;

jméno nebo obchodní jméno a sídlo 
výrobce nebo balírny nebo prodejce 
usazeného ve Společenství;

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená k 
potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu s 
pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele v omyl;

j) návod k použití v případě potraviny, 
kterou by bez tohoto návodu nebylo možné 
vhodným způsobem použít;

j) návod k použití v případě potraviny, 
kterou by bez tohoto návodu nebylo možné 
vhodným způsobem použít;

k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 
1,2 % (obj.) se uvede skutečný obsah 
alkoholu (% obj.);

k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 
1,2 % (obj.) se uvede skutečný obsah 
alkoholu (% obj.);

l) nutriční údaje.

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) datum výroby;
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Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení účelu nařízení, poskytnutí spotřebitelům odpovídajících informací o 
potravinách, které konzumují, aby mohli provádět informovaný výběr, je zásadní, aby byli 
spotřebitelé informováni o datu výroby. 

Pozměňovací návrh 282
Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) v případě potravin živočišného původu 
datum výroby;

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení účelu nařízení, poskytnutí spotřebitelům odpovídajících informací o 
potravinách, které konzumují, aby mohli provádět informovaný výběr, je zásadní, aby byli 
spotřebitelé informováni o datu výroby.

Pozměňovací návrh 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) jméno nebo obchodní jméno a sídlo 
výrobce nebo balírny nebo prodejce 
usazeného ve Společenství;

h) jméno nebo obchodní jméno nebo 
ochranná známka a sídlo výrobce, balírny 
a u produktů pocházejících ze třetích zemí 
prodejce usazeného ve Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

V případě privátních značek by použití ochranné známky výrobce potraviny minimalizovalo 
problémy s konkurencí a dobrým jménem, protože by výrobcům umožnilo používat u 
privátních značek specifické ochranné známky. Mnoho společností fakticky využívá k oslovení 
různých trhů různé značky/ochranné známky. Taková ochranná známka by byla ve výhradním 
vlastnictví výrobce, který bude mít možnost investovat do „povědomí o značce“ a na pevných 
základech vytvářet obchodní partnerství s maloobchodníky.

Pozměňovací návrh 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 
k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu 
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) země původu nebo provenience potravin 
skládajících se z jediné složky a významné 
složky a charakteristické složky (složek) 
v potravinových produktech sestávajících 
z více složek; země původu nebo 
provenience v těch případech, kdy by 
opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět 
spotřebitele podstatným způsobem v omyl, 
pokud jde o skutečnou zemi původu nebo 
provenienci potraviny, zejména pokud by 
informace připojená k potravině nebo 
etiketa jako celek jinak naznačovala, že 
potravina je z jiné země původu nebo 
provenience. V uvedených případech musí 
být údaje v souladu s pravidly stanovenými 
čl. 35 odst. 3 a 4 a pravidly stanovenými
podle čl. 35 odst. 5;

Or. en

Odůvodnění

Země původu/provenience je pro většinu spotřebitelů velmi hodnotná informace. Proto by 
měla být u produktů s jedinou složkou i u významných a charakteristických složek 
vícesložkových produktů udávána povinně.
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Pozměňovací návrh 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 
k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu 
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) země původu nebo provenience potravin 
sestávajících z jediné složky nebo země 
původu dvou nejvýznamnějších složek 
v potravinových produktech sestávajících 
z více složek. Údaje musí být v souladu 
s pravidly stanovenými v článku 14a;

Or. en

Odůvodnění

Je v zájmu spotřebitelů, aby věděli, kde byl produkt vyroben, zejména pokud chtějí snižovat 
množství potravních mil. 

Pozměňovací návrh 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 
k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 

i) země původu nezpracovaných 
zemědělských produktů, u zpracovaných 
produktů oblast pěstování nebo chovu 
hlavní zemědělské suroviny použité při 
zpracování. Údaje musí být v souladu 
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;
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případech musí být údaje v souladu 
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti by měli spotřebitelé znát zemi původu potravin. Znalost původu 
hlavní složky použité ve zpracované potravině představuje zásadní složku umožňující 
spotřebitelům informovaný výběr. 

Pozměňovací návrh 287
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 
k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu 
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) země původu nebo provenience;

Or. hu

Odůvodnění

Zemi původu nebo původ výrobku je v každém případě nutno uvádět, protože v poslední době, 
kdy se stále častěji objevovaly skandály v souvislosti s potravinami, to pro spotřebitele 
znamená významný bod při rozhodování. Je proto nezbytné, aby na výrobku bylo nutno 
označit původ výrobku nebo místo původu na obalu povinně, ne aby se tak dělo dobrovolně. 
Tato informace nicméně může znamenat impuls pro rozvoj nakupování místních, v tomto 
případě evropských, výrobků, jak to ostatně již úspěšně funguje na jiných kontinentech nebo 
v několika evropských zemích.
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Pozměňovací návrh 288
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená k 
potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu s 
pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) místo původu nebo provenience 
v souladu s pravidly stanovenými čl. 35
odst. 3 a 4 a pravidly stanovenými podle čl. 
35 odst. 5;

Or. de

Odůvodnění

Místo původu by mělo být uvedeno v každém případě.

Pozměňovací návrh 289
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená k 
potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 

i) místo původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečný 
původ nebo provenienci potraviny;
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případech musí být údaje v souladu s 
pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 290
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 
k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu 
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) údaje o zemi původu v těch případech, 
kdy by neuvedení těchto informací mohlo 
uvádět spotřebitele podstatným způsobem 
v omyl, pokud jde o skutečný původ nebo
provenienci potravin;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitelé věděli, odkud produkty pocházejí. V některých případech však 
možná nebude možné uvést jednu zemi původu. Stávající pravidla ve vztahu k ustanovení o 
označování původu uvažují o dobrovolném uvádění provenience v případech, kde by výjimka z 
ustanovení neznamenala závažné matení spotřebitelů ohledně skutečného původu potravin. 
Toto je třeba zachovat a neobnovovat jako v článku 35 tohoto nařízení. Proto by veškeré 
odkazy na tento článek měly být vypuštěny. 
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Pozměňovací návrh 291
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 
k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu 
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 
k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience; země původu 
nebo provenience potravin sestávajících 
z jediné složky a významné složky;

Or. en

Odůvodnění

Stále větší počet spotřebitelů chce vědět, odkud pocházejí jejich potraviny, a proto by měla 
být země původu nebo provenience potraviny vyžadována u všech produktů z jediné složky, 
včetně např. jehněčího, vepřového, kozího, drůbežího masa, mléčných výrobků a ořechů. 
Informace o zemi původu nebo provenienci potravin by měly platit pro všechny verze 
potravinového produktu, bez ohledu na to, zda je čerstvý, mražený, konzervovaný či jinak 
minimálně zpracovaný. 

Pozměňovací návrh 292
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 

i) země původu nebo provenience v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele podstatným 
způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou 
zemi původu nebo provenienci potraviny, 
zejména pokud by informace připojená 
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k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu 
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a 
pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience; země původu 
nebo provenience potravin, sestávajících 
z jediné složky a významné složky a 
charakteristické složky (složek) u potravin 
sestávajících z více složek;

Or. en

Odůvodnění

Seznam povinných údajů tvoří jádro tohoto nařízení. Formy vyjádření těchto údajů by se tedy 
neměly měnit postupem projednání ve výborech, který je navržen pro úpravy jiných než 
podstatných prvků. 

Pozměňovací návrh 293
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) nutriční údaje. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Je v rozporu s obecnou povinností uvádět nutriční označení.

Pozměňovací návrh 294
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) nutriční údaje. l) nutriční označení.

Or. es
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Odůvodnění

V příloze I tohoto návrhu je uveden výraz „nutriční označení“ jako synonymum výrazu 
„nutriční údaj“. Cílem pozměňovacího návrhu je objasnit tento výraz ve španělské verzi.

Pozměňovací návrh 295
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l a) šarže výrobku

Or. es

Odůvodnění

Mezi povinné údaje je nutno zařadit také údaj, který umožní určit šarži daného 
potravinářského výrobku. To je nevyhnutelné k tomu, aby bylo možno sledovat původ 
jednotlivých výrobků a umožnit tak spotřebitelům, aby zjistili, zda se na potravinu, kterou 
zakoupili, nevztahuje nějaká výstraha.

Pozměňovací návrh 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) míra (vyjádřená v %), v níž 
provozovatel potravinářského podniku, 
jehož jméno je uvedeno na etiketě, 
zaručuje, že v dodavatelském řetězci 
potraviny se nevyskytly následující 
praktiky:

1) dětská práce podle definice v článku 2 
úmluvy 138 MOP;
2) nucená práce podle definice v článku 2 
úmluvy 29 MOP;
3) diskriminace podle definice v článku 1 
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úmluvy 111 MOP;
4) porušení svobody shromažďování podle 
definice v článku 2 úmluvy 87 MOP.

Or. en

Odůvodnění

Pro mnoho spotřebitelů je závažná znalost informace, zda jejich potraviny byly vyrobeny 
v podmínkách například dětské práce, nucené práce, diskriminace nebo porušování svobody 
shromažďování. Proto by měli být výrobci povinni označit míru, do jaké mohou zaručit 
absenci těchto praktik. Pokud nelze zaručit nepřítomnost těchto praktik, bude se percentuální 
údaj rovnat nule.

Pozměňovací návrh 297
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření 
stanovených prováděcími opatřeními, 
která byla přijata Komisí. 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.

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly. 

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení obsažená v odstavci 1 tohoto článku jsou závazná. Nelze se od nich odchýlit 
použitím jiného výrazového prostředku.  Tak bude zaručena informovanost spotřebitelů, a to i 
s ohledem na jednotlivé politiky EU a členských států, zejména v oblasti boje proti nadváze, 
obezitě a problémům souvisejícím s výživou.
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Pozměňovací návrh 298
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření 
stanovených prováděcími opatřeními, která 
byla přijata Komisí. 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.

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření 
stanovených prováděcími opatřeními, která 
byla přijata Komisí. 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. Tímto ustanovením není dotčen 
čl. 34 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k možnosti grafického znázornění nutričních údajů, stanovené v čl. 34 (ve znění 
pozměňovacího návrhu k čl. 34 předloženého touž navrhovatelkou), je nutno v čl. 8 odst. 2 
doplnit upřesnění, že čl. 34 není dotčen ustanovením čl. 9 odst. 2, které ukládá, aby všechny 
údaje byly uváděny slovy a čísly. 

Pozměňovací návrh 299
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření 
stanovených prováděcími opatřeními, 
která byla přijata Komisí. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly.
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doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Seznam povinných údajů tvoří jádro tohoto nařízení. Formy vyjádření těchto údajů by se tedy 
neměly měnit postupem projednání ve výborech, který je navržen pro úpravy jiných než 
podstatných prvků.

Pozměňovací návrh 300
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření 
stanovených prováděcími opatřeními, která 
byla přijata Komisí. 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.

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy, čísly a pomocí barevného kódu,
pokud u jednoho nebo více údajů nejsou 
spotřebitelé informováni prostřednictvím 
jiných forem vyjádření stanovených 
prováděcími opatřeními, která byla přijata 
Komisí. 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

Objasnění „hlavního zorného pole“
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Pozměňovací návrh 301
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření 
stanovených prováděcími opatřeními, 
která byla přijata Komisí. 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.

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly.

Or. en

Odůvodnění

Seznam povinných údajů tvoří jádro tohoto nařízení. Formy vyjádření těchto údajů by se tedy 
neměly měnit postupem projednání ve výborech, který je navržen pro úpravy jiných než 
podstatných prvků. 

Pozměňovací návrh 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření 
stanovených prováděcími opatřeními, 
která byla přijata Komisí. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy nebo čísly.
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odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Seznam povinných údajů tvoří jádro tohoto nařízení. Formy vyjádření těchto údajů by se tedy 
neměly měnit postupem projednání ve výborech, který je navržen pro úpravy jiných než 
podstatných prvků.

Pozměňovací návrh 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. 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

Seznam povinných údajů tvoří jádro tohoto nařízení. Formy vyjádření těchto údajů by se tedy 
neměly měnit postupem projednání ve výborech, který je navržen pro úpravy jiných než 
podstatných prvků.

Pozměňovací návrh 304
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam vypouští se
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povinných údajů stanovených v odstavci 
1. 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

Pozměňovací návrhy týkající se povinně vyznačovaných prvků nejsou „jinými než podstatnými 
prvky“ nařízení, které by mohly být případně dohodnuty postupem projednání ve výborech.

Pozměňovací návrh 305
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. 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

Seznam povinných údajů tvoří jádro tohoto nařízení. Formy vyjádření těchto údajů by se tedy 
neměly měnit postupem projednání ve výborech, který je navržen pro úpravy jiných než 
podstatných prvků.
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Pozměňovací návrh 306
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. 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. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 23.

Pozměňovací návrh 307
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. 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

Seznam povinných údajů tvoří jádro tohoto nařízení. Formy vyjádření těchto údajů by se tedy 
neměly měnit postupem projednání ve výborech, který je navržen pro úpravy jiných než 
podstatných prvků.
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Pozměňovací návrh 308
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. 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

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, že i při koupi v případě prodeje na dálku budou 
k dispozici veškeré povinné informace o potravině vyžadované v čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), h) 
a k).

Pozměňovací návrh 309
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 9 –odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. 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
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Pozměňovací návrh 310
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. nicméně je nutno vyvarovat se toho, 
aby etikety výrobků potravinářského 
průmyslu obsahovaly příliš mnoho 
rušivých informací a staly se tak 
nečitelnými, proto je nutno tento aspekt 
upravit tak, aby se na výrobcích v menším 
balení nebo v menší nádobě uváděly 
pouze čtyři nejdůležitějších údaje 
(energetická hodnota, bílkoviny, 
sacharidy, tuk).

Or. hu

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je nutno zamezit jednak nečitelnosti etiket z důvodu jejich přílišného 
zaplnění a jednak zvětšování jejich rozměrů, a tak také dodatečných nákladů, stejně jako růstu 
množství odpadu pocházejícího z obalového materiálu výrobků, je třeba v případě etiket 
nedosahujících určité velikosti snížit množství povinně uváděných informací.
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