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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

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

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

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

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií 
o potravinách spotrebiteľom
(KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0040),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0052/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Voľný pohyb bezpečných a zdravých
potravín je zásadným aspektom vnútorného 
trhu a výrazne prispieva k zdraviu 
a dobrým životným podmienkam občanov 
a k ich sociálnym a hospodárskym 
záujmom.

(2) Voľný pohyb bezpečných potravín je 
základným aspektom vnútorného trhu a 
významne prispieva k zdraviu a dobrej 
životnej úrovni občanov a k ich 
ekonomickým a sociálnym záujmom.

Or. de
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Odôvodnenie

Pojem „zdravých potravín“ nie je vymedzený, „zdravé“ je vyjadrené už v pojme „bezpečné“, 
pretože tento pojem znamená, že vo výrobku sa nenachádzajú žiadne zdraviu škodlivé látky a 
že je hygienicky vyhovujúci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany 
zdravia spotrebiteľov a na zaručenie ich 
práva na informácie by sa malo zabezpečiť, 
aby boli spotrebitelia vhodne informovaní 
o potravinách, ktoré konzumujú. Výber zo 
strany spotrebiteľov môžu okrem iného 
ovplyvňovať zdravotné, ekonomické, 
environmentálne, sociálne a etické úvahy.

(3) Na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany 
zdravia spotrebiteľov a na zaručenie ich 
práva na informácie by sa malo zabezpečiť, 
aby boli spotrebitelia vhodne informovaní 
o potravinách, ktoré konzumujú. 
Rozhodnutie o kúpe môžu okrem iného 
ovplyvňovať zdravotné, ekonomické, 
environmentálne, sociálne a etické úvahy.

Or. de

Odôvodnenie

V prvom rade tu ide o rozhodovanie o kúpe výrobku, ktoré je zároveň aj rozhodnutím o jeho 
spotrebe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Hoci sú pôvodné ciele a základné 
zložky súčasných právnych predpisov 
o označovaní stále platné, treba ich 
zjednodušiť s cieľom zabezpečiť ich ľahšie 
dodržiavanie a väčšiu jasnosť pre 
zainteresované strany a zmodernizovať ich 
so zreteľom na nový vývoj v oblasti 
informácií o potravinách.

(9) Hoci sú pôvodné ciele a základné 
zložky súčasných právnych predpisov 
o označovaní stále platné, treba ich 
zjednodušiť s cieľom zabezpečiť ich ľahšie 
uplatňovanie a väčšiu právnu istotu pre 
zainteresované strany a zmodernizovať ich 
so zreteľom na nový vývoj v oblasti 
informácií o potravinách.

Adlib Express Watermark



PR\749676SK.doc 7/90 PE415.015v01-00

SK

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Pravidlá Spoločenstva by sa mali 
uplatňovať iba v prípade podnikov, 
koncept ktorých znamená určitú kontinuitu 
činností a určitý stupeň organizácie. Na 
činnosti ako je príležitostné spracovanie, 
podávanie a predaj potravín súkromnými 
osobami na udalostiach ako sú charitatívne 
akcie, miestne obecné trhy a stretnutia sa 
nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia.

(15) Pravidlá Spoločenstva by sa mali 
uplatňovať iba v prípade podnikov, 
koncept ktorých znamená určitú kontinuitu 
činností a určitý stupeň organizácie. Na 
činnosti, ako je príležitostné poskytovanie 
potravín tretím subjektom, podávanie 
a predaj potravín súkromnými osobami pri 
príležitostiach, ako sú charitatívne akcie, 
miestne obecné trhy a stretnutia, sa 
nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia.

Or. de

Odôvodnenie

Dôležité tu nie je spracovanie potravín, ale ich poskytovanie tretím subjektom. PDN má 
predísť zámene významu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Právne predpisy týkajúce sa 
informácií o potravinách by mali 
poskytovať dostatočnú pružnosť, aby sa 
mohol držať krok s novými požiadavkami 
na informácie od spotrebiteľov
a zabezpečovať rovnováhu medzi 

(16) Právne predpisy týkajúce sa 
informácií o potravinách by mali 
poskytovať dostatočnú pružnosť a mali by 
sa priebežne skúmať a prípadne 
aktualizovať vzhľadom na ich 
relevantnosť vo vzťahu 
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ochranou vnútorného trhu a rozdielmi vo 
vnímaní spotrebiteľov v členských 
štátoch.

ku každodennému životu spotrebiteľov, 
vedecké poznatky a kompatibilitu 
s vnútorným trhom.

Or. de

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa právne predpisy týkajúce sa informácií o potravinách priebežne skúmali 
vzhľadom na ich aktuálnosť a aby sa pritom zohľadňovali prípadné nové vedecké poznatky, 
napr. o zložkách potravín a/alebo správaní spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Prvotným činiteľom na vyžadovanie 
povinných informácií o potravinách by 
malo byť umožniť spotrebiteľom
identifikovať a vhodne využívať potraviny 
a vyberať si tie, ktoré vyhovujú ich 
individuálnym stravovacím potrebám.

(17) Cieľom zavedenia povinných 
informácií o potravinách je spotrebiteľom
umožniť informovane sa rozhodovať o
výbere tých, ktoré vyhovujú ich 
individuálnym stravovacím želaniam a 
potrebám.

Or. de

Odôvodnenie

Na zúženie a objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Na to, aby sa právne predpisy týkajúce 
sa informácií o potravinách dali upravovať 
podľa meniacich sa informačných potrieb 
spotrebiteľov, všetky úvahy o potrebe 
povinných informácií o potravinách by 
mali zohľadňovať široko prejavovaný 

(18) Na to, aby sa právne predpisy týkajúce 
sa informácií o potravinách dali upravovať 
podľa meniacich sa informačných potrieb 
spotrebiteľov, všetky úvahy o potrebe 
povinných informácií o potravinách by 
mali zohľadňovať široko prejavovaný 
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záujem väčšiny spotrebiteľov 
o poskytovanie určitých informácií.

vedecky preukázateľný záujem väčšiny 
spotrebiteľov o poskytovanie určitých 
informácií.

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie, pretože „široko prejavovaný záujem väčšiny spotrebiteľov“ možno preukázať 
len vedeckými metódami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Nové povinné požiadavky na 
informácie o potravinách by sa však mali 
stanoviť len vtedy, ak a keď je to potrebné 
v súlade so zásadami subsidiarity, 
proporcionality a trvalej udržateľnosti.

(19) Nové povinné požiadavky na 
informácie o potravinách, napr. nové 
formy zobrazovania informácií o 
potravinách, by sa však mali stanoviť len 
vtedy, ak a keď je to potrebné v súlade so 
zásadami subsidiarity, proporcionality a 
trvalej udržateľnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Zavedenie nových foriem zobrazovania informácií o potravinách by malo takisto zodpovedať 
uvedeným zásadám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pravidlá týkajúce sa informácií o 
potravinách by mali zakazovať používanie 
informácií, ktoré uvádzajú spotrebiteľa do 
omylu alebo pripisujú potravinám liečivé 
vlastnosti. Na to, aby bol tento zákaz 

(20) Popri existujúcich právnych 
predpisoch zabraňujúcich klamlivej 
reklame by mali pravidlá týkajúce sa 
informácií o potravinách zakazovať 
používanie informácií, ktoré uvádzajú 
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účinný, mal by sa uplatňovať aj na reklamu 
a prezentáciu potravín.

spotrebiteľa do omylu alebo pripisujú 
potravinám liečivé vlastnosti. Na to, aby 
bol tento zákaz účinný, mal by sa 
uplatňovať aj na reklamu a prezentáciu 
potravín.

Or. de

Odôvodnenie

Zámerom je poukázať na existujúce právne predpisy zabraňujúce klamlivej reklame.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V snahe zabrániť dezintegrácii 
pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti 
prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov za informácie o potravinách, je 
vhodné vyjasniť si zodpovednosti 
prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov v tejto oblasti.

(21) V snahe zabrániť dezintegrácii 
pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti 
prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov a maloobchodníkov za
poskytovanie nesprávnych alebo 
klamlivých informácií o potravinách či za 
ich neposkytovanie sa musia jasne 
stanoviť zodpovednosti prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov v tejto oblasti..

Or. de

Odôvodnenie

Z dôvodu právnej istoty príslušných zúčastnených strán je nevyhnutné jasne stanoviť ich 
zodpovednosti. Cieľom je, aby podniky neniesli zodpovednosť za prípady, na ktoré sa 
nevzťahuje ich rozsah pôsobnosti alebo vplyvu. Rozsudok Súdneho dvora ES vo veci Lidl 
Italia poukazuje na to, že v rámci platných právnych predpisov doposiaľ vládne medzi 
obchodníkmi s potravinami nedostatočná právna istota.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V snahe zohľadniť zmeny a vývoj 
v oblasti informácií o potravinách treba 
vypracovať ustanovenia s cieľom 
splnomocniť Komisiu, aby zmenila a 
doplnila zoznam povinných informácií 
pridaním alebo odstránením údajov, a na 
sprístupnenie určitých údajov 
alternatívnymi prostriedkami. Konzultácia 
so zainteresovanými stranami by mala 
umožniť včasné a dobre cielené zmeny 
požiadaviek na informácie o potravinách.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 9 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Určité zložky alebo iné látky sú 
príčinou alergií alebo neznášanlivosti 
spotrebiteľov, keď sa použijú pri výrobe 
potravín, ktoré ich stále obsahujú, 
a niektoré z týchto alergií alebo 
neznášanlivostí predstavujú pre týchto 
ľudí hrozbu. Je dôležité poskytovať 
informácie o prítomnosti potravinových 
prísad, konzervačných pomôcok a iných 
látok s alergickým účinkom, aby si mohli
spotrebitelia trpiaci na alergiu alebo 
neznášanlivosť potravín informovane 
a bezpečne vyberať.

(24) Určité zložky alebo iné látky môžu 
byť príčinou alergií alebo neznášanlivosti 
u ľudí, keď sa použijú pri výrobe potravín, 
ktoré ich stále obsahujú, v niektorých 
prípadoch môžu dokonca ohroziť ich 
zdravie. Je preto dôležité poskytovať 
informácie o prítomnosti potravinových 
prísad, konzervačných pomôcok a iných 
látok s vedecky preukázaným alergickým 
účinkom, aby si spotrebitelia trpiaci na 
alergiu alebo neznášanlivosť potravín 
mohli informovane a bezpečne vyberať tie, 
ktoré sú pre ich zdravie bezpečné.
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Or. de

Odôvodnenie

Vedecky preukázané alergény vyvolávajú alergie alebo neznášanlivosť len v prípade 
alergikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Nálepky potravín by mali byť jasné 
a zrozumiteľné a pomáhať spotrebiteľom, 
ktorí sa chcú lepšie rozhodovať sa na 
základe informácií pri výbere potravín a 
stravy. Štúdie ukazujú, že dôležitým 
prvkom maximalizácie možností 
ovplyvňovania čitateľov informáciami 
v označení je čitateľnosť, a že drobné 
písmo je jednou z hlavných príčin 
nespokojnosti spotrebiteľov s nálepkami 
potravín.

(25) Nálepky potravín by mali byť jasné 
a zrozumiteľné a pomáhať spotrebiteľom, 
ktorí sa chcú informovane rozhodovať pri 
výbere potravín a stravy. Štúdie ukazujú, 
že dôležitým prvkom maximalizácie 
možností ovplyvňovania čitateľov 
informáciami v označení je dobrá 
čitateľnosť, a že nečitateľné informácie o 
výrobku sú jednou z hlavných príčin 
nespokojnosti spotrebiteľov s nálepkami 
potravín.

Or. de

Odôvodnenie

Informácie o potravinách umožňujú, aby sa spotrebiteľ informovane rozhodol o ich kúpe. 
Čitateľnosť nezávisí len od veľkosti písma, ale aj od mnohých iných činiteľov, medzi ktoré 
patrí hrúbka a druh písma či kontrast medzi písmom a pozadím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Na zabezpečenie poskytovania 
informácií o potravinách je nutné zvážiť
všetky spôsoby dodávania potravín 
spotrebiteľom vrátane predaja potravín 

(26) Na zabezpečenie poskytovania 
informácií o potravinách je nutné zahrnúť
predaj potravín pomocou komunikácie na 
diaľku. Hoci je jasné, že akékoľvek 
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pomocou komunikácie na diaľku. Hoci je 
jasné, že akékoľvek potraviny dodávané 
prostredníctvom predaja na diaľku by mali 
spĺňať rovnaké požiadavky na informácie 
ako potraviny predávané v obchodoch, 
treba si vyjasniť, že aj v týchto prípadoch 
by mali byť príslušné povinné informácie o 
potravinách k dispozícii pred uzavretím 
kúpnej zmluvy.

potraviny dodávané prostredníctvom 
predaja na diaľku by mali spĺňať rovnaké 
požiadavky na informácie ako potraviny 
predávané v obchodoch, treba si vyjasniť, 
že aj v týchto prípadoch musia byť 
príslušné povinné informácie o potravinách 
k dispozícii pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Or. de

Odôvodnenie

Pri rozhodovaní o kúpe je dôležité, aby sa informácie o výrobku povinne poskytli pred 
uzatvorením kúpnej zmluvy. Zúženie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) S cieľom poskytnúť spotrebiteľom 
informácie o potravinách potrebné na 
rozhodovanie sa na základe informácií by 
sa mali aj v prípade alkoholických 
miešaných nápojov uvádzať informácie o 
ich zložkách.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Keďže toto nariadenie sa nemá vzťahovať na alkoholické nápoje, nemôže zohľadňovať ani 
alkoholické miešané nápoje.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Je tiež dôležité poskytnúť 
spotrebiteľom informácie o ostatných
alkoholických nápojoch. Osobitné pravidlá 
Spoločenstva už existujú v prípade 
označovania vína. V nariadení Rady (ES) 
č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej 
organizácii trhu s vínom1 sa stanovuje 
kompletný súbor technických noriem, ktoré 
úplne pokrývajú všetky vinárske pracovné 
postupy, výrobné metódy a spôsoby 
prezentácie a označovania vín, čím sa 
zabezpečuje pokrytie všetkých etáp reťazca 
a ochrana a správna informovanosť 
spotrebiteľov. Tieto právne predpisy 
popisujú presným a komplexným 
spôsobom látky, ktoré môžu byť použité vo 
výrobnom procese spolu s podmienkami 
ich použitia prostredníctvom pozitívneho 
zoznamu vinárskych pracovných postupov 
a ošetrení, akýkoľvek postup, ktorý nie je 
zahrnutý do tohto zoznamu je zakázaný. 
Preto je v tejto etape vhodné vyňať víno z 
povinnosti uvádzať zoznam zložiek 
a vyhlásenie o výživovej hodnote. Pokiaľ 
ide o pivo a liehoviny vymedzené v článku 
2 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. […] z […] o 
definovaní, popise, prezentácii, 
označovaní a ochrane zemepisných 
označení liehovín a o zrušení nariadenia 
(EHS) č. 1576/892 a s cieľom zabezpečiť 
konzistentný prístup a súlad 
s podmienkami ustanovenými v prípade 
vína by sa mal uplatňovať rovnaký typ 
výnimiek. Päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia Komisia vydá 
správu a v prípade potreby môže 
v kontexte tohto nariadenia navrhnúť 
osobitné požiadavky.

(28) Je tiež dôležité poskytnúť 
spotrebiteľom informácie o alkoholických 
nápojoch. Osobitné pravidlá Spoločenstva 
už existujú v prípade označovania vína. V 
nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. 
mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s 
vínom1 sa stanovuje kompletný súbor 
technických noriem, ktoré úplne pokrývajú 
všetky vinárske pracovné postupy, výrobné 
metódy a spôsoby prezentácie a 
označovania vín, čím sa zabezpečuje 
pokrytie všetkých etáp reťazca a ochrana a 
správna informovanosť spotrebiteľov. 
Tieto právne predpisy popisujú presným a 
komplexným spôsobom látky, ktoré môžu 
byť použité vo výrobnom procese spolu s 
podmienkami ich použitia prostredníctvom 
pozitívneho zoznamu vinárskych 
pracovných postupov a ošetrení, 
akýkoľvek postup, ktorý nie je zahrnutý do 
tohto zoznamu, je zakázaný Preto je v tejto 
etape vhodné vyňať víno z povinnosti 
uvádzať zoznam zložiek a vyhlásenie 
o výživovej hodnote. Pokiaľ ide o pivo,
likérové vína, perlivé vína, aromatizované 
vína a podobné výrobky, ktoré sa vyrábajú 
z iného ovocia ako hrozna, ovocné pivo a 
liehoviny vymedzené v článku 2 ods. 1 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 
o definovaní, popise, prezentácii, 
označovaní a ochrane zemepisných 
označení liehovín2, ako aj alkoholických 
miešaných nápojov a s cieľom zabezpečiť 
konzistentný prístup a súlad 
s podmienkami ustanovenými v prípade 
vína by sa mal uplatňovať rovnaký typ 
výnimiek. Päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia Komisia vydá 
správu a v prípade potreby môže 
v kontexte tohto nariadenia navrhnúť 
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osobitné požiadavky.
1Ú. v. ES. L [ …] z […], s.[…]. 1Ú. v. ES. L 179 z 14.7.1999, s. 1.
2Ú. v. ES L 179 z 14.7.1999, s. 1. 2Ú. v. EÚ L 39 z 13.2.2008 s. 16 .

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta 
pôvodu potraviny by sa malo poskytnúť 
vždy, kedy by jeho absencia mohla uviesť 
spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide 
o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto 
pôvodu daného výrobku. V iných 
prípadoch je uvedenie krajiny pôvodu 
alebo miesta pôvodu ponechané na 
zváženie zo strany prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov. V každom 
prípade, uvedenie krajiny pôvodu alebo 
miesta pôvodu by sa malo poskytnúť 
spôsobom, ktorý neklame spotrebiteľa, 
a na základe jasne definovaných kritérií, 
ktoré zaistia rovnaké podmienky pre 
priemyselné odvetvie a zlepšia 
zrozumiteľnosť informácií o krajine 
pôvodu alebo miest pôvodu potravín pre 
spotrebiteľov. Takéto kritériá by sa nemali 
uplatňovať na údaje súvisiace s názvom 
alebo adresou prevádzkovateľa 
potravinárskeho podniku.

(29) Uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta 
pôvodu potraviny by sa malo povinne 
poskytnúť vždy, kedy by jeho absencia 
mohla uviesť spotrebiteľov do omylu, 
pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo 
miesto pôvodu daného výrobku. V iných 
prípadoch je uvedenie krajiny pôvodu 
alebo miesta pôvodu ponechané na 
zváženie zo strany prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov. V zásade by sa
uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta 
pôvodu malo poskytnúť spôsobom, ktorý 
neklame spotrebiteľa, a na základe jasne 
definovaných kritérií, ktoré zaistia rovnaké 
podmienky pre priemyselné odvetvie 
a zlepšia zrozumiteľnosť informácií 
o krajine pôvodu alebo miest pôvodu 
potravín pre spotrebiteľov. Takéto kritériá 
sa neuplatňujú na údaje súvisiace 
s názvom alebo adresou prevádzkovateľa 
potravinárskeho podniku.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie 27.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) V niektorých prípadoch
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov budú chcieť uviesť, že pôvod 
potraviny je v Európskom spoločenstve, 
aby upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
kvality svojich výrobkov a na výrobné 
normy Európskej únie. Takéto označenia 
by tiež mali byť v súlade 
s harmonizovanými kritériami.

(30) Ak chcú prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov uviesť, že pôvod 
potraviny je v Európskom spoločenstve, 
aby upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
kvality svojich výrobkov a na výrobné 
normy Európskej únie, musia byť takéto
označenia v súlade s harmonizovanými 
kritériami. To isté sa vzťahuje prípadne aj 
na údaj o členskom štáte.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa dobrovoľne uvedie informácia o pôvode v „Európskej únii“ a/alebo „členskom štáte“, 
je z hľadiska zrozumiteľnosti, právnej istoty a kompatibility s vnútorným trhom potrebné, aby 
sa pritom postupovalo jednotne stanovenou formou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Vyhlásenie o výživovej hodnote 
potraviny sa týka informácií o energetickej 
hodnote a prítomnosti určitých živín v 
potravinách. Povinné poskytovanie 
informácií o výživovej hodnote by malo 
napomáhať konaniu v oblasti nutričného 
vzdelávania verejnosti a podporovať 
informovaný výber potravín.

(32) Vyhlásenie o výživovej hodnote 
potraviny sa týka informácií o energetickej 
hodnote a prítomnosti určitých živín a 
zložiek v potravinách. Povinné 
poskytovanie informácií o výživovej 
hodnote by malo napomáhať konaniu 
v oblasti nutričného vzdelávania verejnosti 
a podporovať informovaný výber potravín.

Or. de
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Odôvodnenie

Napríklad soľ nie je živinou, ale zložkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Spotrebitelia si zvyčajne neuvedomujú 
potenciálny príspevok alkoholických 
nápojov k svojmu celkovému príjmu živín. 
Je preto vhodné zabezpečiť poskytovanie
informácií o obsahu živín najmä v prípade
miešaných alkoholických nápojov.

(34) Spotrebitelia si zvyčajne neuvedomujú 
potenciálny príspevok alkoholických 
nápojov k svojmu celkovému príjmu živín. 
Je preto vhodné zabezpečiť prístupnosť
informácií o energetickej hodnote
alkoholických nápojov.

Or. de

Odôvodnenie

Aj keď sa toto nariadenie nevzťahuje na alkoholické nápoje, tieto nápoje môžu tvoriť 
podstatnú časť príjmu energie. Spotrebitelia by preto mali mať možnosť získať si informácie o 
energetickej hodnote alkoholických nápojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) V záujme dôslednosti a súdržnosti 
právnych predpisov Spoločenstva by malo 
byť dobrovoľné zaraďovanie výživových 
alebo zdravotných tvrdení na nálepky 
potravín v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. 
decembra 2006 o výživových 
a zdravotných tvrdeniach o potravinách.

(35) V záujme právnej istoty a súdržnosti 
právnych predpisov Spoločenstva by malo 
byť dobrovoľné zaraďovanie výživových 
alebo zdravotných tvrdení na nálepky 
potravín v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. 
decembra 2006 o výživových 
a zdravotných tvrdeniach o potravinách.

Or. de
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Odôvodnenie

Ide jednoznačne o právnu istotu príslušných zúčastnených strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Aby nedochádzalo k zbytočnému 
zaťažovaniu odvetvia, je vhodné oslobodiť 
určité kategórie potravín, ktoré sú 
nespracované alebo v prípade ktorých nie 
je informácia o výživovej hodnote 
určujúcim faktorom pre spotrebiteľský
výber, od povinného zaradenia vyhlásenia 
o výživovej hodnote, pokiaľ povinnosť 
poskytovať takéto informácie nie je 
uvedená v iných právnych predpisoch 
Spoločenstva.

(36) Aby nedochádzalo k zbytočnému 
zaťažovaniu výrobcov potravín a 
obchodníkov, je vhodné oslobodiť určité 
kategórie potravín, ktoré sú nespracované, 
príp. sa predávajú nepredbalené alebo
informácia o výživovej hodnote nie je v ich 
prípade určujúcim faktorom pre 
rozhodnutie spotrebiteľa o kúpe, od 
povinného zaradenia vyhlásenia 
o výživovej hodnote, pokiaľ sa povinnosť 
poskytovať takéto informácie neuvádza
v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

Or. de

Odôvodnenie

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 
z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách sa musia z dôvodu 
právnej istoty vyňať nepredbalené potraviny z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Ak majú poskytované informácie 
apelovať na priemerného spotrebiteľa 
a slúžiť na informačný účel, na ktorý sa 
uvádzajú, a vzhľadom na bežnú úroveň 
znalostí o predmete výživy, mali by byť 
jednoduché a ľahko zrozumiteľné. 
Prieskum naznačil, že spotrebitelia 

(37) Ak majú poskytované informácie 
apelovať na priemerného spotrebiteľa 
a slúžiť na informačný účel, na ktorý sa 
uvádzajú, mali by byť pre neho ľahko 
zrozumiteľné.. Je preto vhodné uvádzať 
tieto informácie v jednom a tom istom 
zornom poli, aby spotrebitelia mohli vidieť 
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považujú informácie v hlavnom zornom 
poli alebo na „prednej časti balenia“ za 
užitočné pri rozhodovaní o kúpe. Na to, 
aby spotrebitelia mohli teda doslova vidieť 
základné informácie o výživovej hodnote 
pri nakupovaní potravín, tieto informácie 
by mali byť uvedené v hlavnom zornom 
poli nálepky.

základné informácie o výživovej hodnote 
pri nakupovaní potravín.

Or. de

Odôvodnenie

Posudzovanie úrovne znalostí všetkých občanov Európskej únie by bolo prehnané. Preto 
treba vypustiť odkaz na prieskum, ktorý očividne nemožno uviesť. Každopádne doteraz nebol 
vypracovaný žiadny prieskum správania spotrebiteľov pri nákupe potravín, ktorý by 
zohľadňoval všetky členské štáty (pozri aj odôvodnenie 38).  Ďalej možno vzhľadom na 
rozmanitosť obalov potravín sotva všeobecne stanoviť hlavné zorné pole a rovnako ťažko 
možno pri niektorých druhoch balení jednoznačne určiť prednú stranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Nedávny vývoj týkajúci sa 
vyjadrovania vyhlásenia o výživovej 
hodnote iného ako na 100 g/100 ml/1 
porciu, v niektorých členských štátoch 
a organizáciách v potravinárskom odvetví 
naznačuje, že spotrebitelia obľubujú tieto 
systémy, lebo im pomáhajú vyberať si 
informovane a rýchlo. V celom 
Spoločenstve však neexistuje žiadny dôkaz 
o tom, ako priemerný spotrebiteľ chápe 
a používa alternatívne vyjadrovanie 
informácií. Preto je vhodné povoliť, aby sa 
pokračovalo vo vývoji rôznych systémov, 
a umožniť prieskum chápania 
spotrebiteľov v rôznych členských štátoch, 
aby sa, ak to bude vhodné, mohli zaviesť 
harmonizované systémy.

(38) Nedávny vývoj týkajúci sa 
vyjadrovania vyhlásenia o výživovej 
hodnote iného ako na 100 g/100 ml/1 
porciu, v niektorých členských štátoch 
a organizáciách v potravinárskom odvetví 
naznačuje, že spotrebitelia obľubujú tieto 
systémy, lebo im pomáhajú vyberať si 
informovane a rýchlo. V celom 
Spoločenstve však neexistuje žiadny 
vedecký dôkaz o tom, ako priemerný 
spotrebiteľ chápe a používa alternatívne 
vyjadrovanie informácií. Z dôvodu 
porovnateľnosti rôznych veľkostí obalov 
výrobkov je preto vhodné uvádzať údaje 
o výživovej hodnote ďalej povinne v 
100 g/100 ml a prípadne umožniť 
doplnkový údaj o tejto hodnote na jednu 
porciu.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Vyhlásenie o množstvách živín 
a porovnateľných ukazovateľoch 
v hlavnom zornom poli v ľahko 
rozoznateľnej forme umožňujúcej
hodnotenie nutričných vlastností potravín 
by sa ako celok malo považovať za súčasť 
vyhlásenia o výživovej hodnote, a nie za 
skupinu jednotlivých vyhlásení.

(39) Vyhlásenie o množstvách živín 
a porovnateľných ukazovateľoch, ktoré 
umožní posúdiť nutričné vlastnosti
potravín, by sa ako celok malo považovať 
za súčasť vyhlásenia o výživovej hodnote, 
a nie za skupinu jednotlivých vyhlásení.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 37.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Členské štáty by si v závislosti od 
miestnych praktických podmienok 
a okolností mali zachovať právo 
stanovovať pravidlá v súvislosti 
s poskytovaním informácií 
o nepredbalených potravinách. Aj keď je 
v takýchto prípadoch dopyt spotrebiteľa 
po ďalších informáciách obmedzený, 
informácie o možných alergénoch sa 
považujú za veľmi dôležité. Dôkazy 
naznačujú, že väčšinu prípadov alergií na 
potraviny spôsobili nepredbalené 
potraviny. Preto by sa tieto informácie 

(41) Informácie o možných alergénoch sú 
pre alergikov veľmi dôležité aj v prípade 
nepredbalených potravín a v rámci 
ponuky zariadení spoločného stravovania.
Preto by spotrebitelia mali mať možnosť
tieto informácie vždy získať.
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mali vždy poskytovať spotrebiteľovi.

Or. de

Odôvodnenie

Osobitné vnútroštátne predpisy v jednotlivých členských štátoch by poškodzovali vnútorný trh 
a výsledkom by bolo, že účel tohto nariadenia by sa stal nezmyselným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Členské štáty by nemali mať možnosť 
prijímať iné ustanovenia než tie, ktoré sú 
uvedené v tomto nariadení v oblasti, ktorú 
harmonizuje, pokiaľ to tu nie je osobitne 
uvedené.

(42) Členské štáty by nemali mať možnosť 
prijímať iné ustanovenia než tie, ktoré sú 
uvedené v tomto nariadení v oblasti, ktorú 
harmonizuje.

Or. de

Odôvodnenie

Osobitné vnútroštátne predpisy v jednotlivých členských štátoch by poškodzovali vnútorný trh 
a výsledkom by bolo, že účel tohto nariadenia by sa stal nezmyselným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Pravidlá týkajúce sa informácií o 
potravinách by sa mali dať prispôsobovať 
rýchlo sa meniacemu sociálnemu, 
hospodárskemu a technologickému 
prostrediu.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Nachádza sa v odôvodnení 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Na zabezpečenie navrhovania 
a stanovovania podrobnejších požiadaviek 
na informácie o potravinách dialektickým 
spôsobom a tieto požiadavky pochádzajú 
z osvedčených postupov, by mali na 
úrovni Spoločenstva aj na vnútroštátnej 
úrovni existovať pružné mechanizmy 
založené na otvorenej a transparentnej 
konzultácii s verejnosťou a udržateľnej 
interakcii medzi celým radom 
reprezentatívnych zainteresovaných strán. 
Takéto mechanizmy môžu vyústiť do 
vývoja vnútroštátnych nezáväzných 
systémov na základe solídneho 
spotrebiteľského prieskumu a rozsiahlej 
konzultácie so zainteresovanými stranami. 
Spotrebitelia by mali mať k dispozícii také 
mechanizmy, aby vedeli identifikovať 
potraviny označené v súlade 
s vnútroštátnymi systémami napr. 
prostredníctvom identifikačného čísla 
alebo symbolu.

(45) V súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia by sa mala poskytnúť 
možnosť v prípade potreby používať 
priemyselné alebo obchodné spôsoby 
zobrazovania nutričných hodnôt.

Or. de

Odôvodnenie

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) Na zabezpečenie úrovne súdržnosti 
výsledkov dosiahnutých v rôznych 
členských štátoch treba podporovať 
neustálu výmenu a zdieľanie osvedčených 
postupov a skúseností medzi členskými 
štátmi a s Komisiou a podporovať účasť 
zainteresovaných strán na takýchto 
výmenách.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniam 41 a 42.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Na to, aby mohli zainteresované 
strany, najmä malé a stredné podniky, 
poskytovať informácie o výživovej 
hodnote svojich výrobkoch, malo by sa 
postupne zavádzať uplatňovanie opatrení,
ktoré urobia uvádzanie informácií 
o výživovej hodnote povinným v rámci 
predĺžených prechodných období 
s poskytnutím dodatočného prechodného 
obdobia pre mikropodniky.

(49) Na to, aby najmä malé a stredné 
podniky v potravinárskom priemysle, 
medzi ktoré patria aj zariadenia 
spoločného stravovania, a priami 
poľnohospodárski predajcovia potravín 
neboli príliš zaťažení, mali by sa ich 
výrobky vyňať z povinnosti nutričného 
označovania.

Or. de

Odôvodnenie

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
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werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt.. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. 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 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49a) Látky vyvolávajúce u citlivých osôb 
alergie alebo neznášanlivosť môžu 
samozrejme obsahovať aj výrobky 
potravinárskych remesiel. Keďže sa ale 
práve nepredbalené výrobky predávajú v 
priamom kontakte so zákazníkom, mal by 
mať spotrebiteľ možno získať príslušné 
informácie, napr. v rozhovore s predajcom 
alebo prostredníctvom viditeľnej 
informačnej tabule na mieste predaja, 
príp. prostredníctvom vystaveného 
informačného materiálu. 

Or. de

Odôvodnenie

Rozsiahle označovanie alergénov vo všetkých výrobkoch je v prípade nepredbaleného tovaru 
takmer nemožné a najmä u malých a stredných podnikov by viedlo k značnému 
konkurenčnému znevýhodneniu a zvýšeniu nákladov. Okrem toho sa nedá v podnikoch s 
obmedzeným manipulačným priestorom vylúčiť ani krížová kontaminácia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa poskytuje základ 
na zaistenie vysokej úrovne ochrany 

1. Týmto nariadením sa poskytuje základ 
na zabezpečenie transparentnosti pri kúpe 
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spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o 
potravinách so zohľadnením rozdielov vo 
vnímaní spotrebiteľov a ich informačných 
potrieb pri zabezpečení hladkého 
fungovania vnútorného trhu.

potravín a tým na zaistenie vysokej úrovne 
ochrany spotrebiteľa vo vzťahu 
k informáciám o potravinách 
so zohľadnením rozdielov vo vnímaní 
spotrebiteľov a ich informačných potrieb 
pri zabezpečení hladkého fungovania 
vnútorného trhu bez narušenia 
hospodárskej súťaže.

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky 
etapy potravinového reťazca, kde sa 
činnosti potravinárskych podnikov týkajú 
poskytovania informácií o potravinách 
spotrebiteľom.

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky 
etapy potravinového reťazca, pokiaľ sa 
týkajú poskytovania informácií o 
potravinách spotrebiteľom.

Uplatňuje sa na všetky potraviny určené 
pre konečného spotrebiteľa vrátane 
potravín dodávaných zariadeniami 
hromadného stravovania a potravín 
určených na zásobovanie zariadení 
hromadného stravovania. 

Uplatňuje sa na všetky potraviny určené na 
predaj konečnému spotrebiteľovi, ako aj
na potraviny určené na zásobovanie 
zariadení spoločného stravovania. 

Or. de

Odôvodnenie

Zjednodušenie a jazyková úprava textu.

Adlib Express Watermark



PE415.015v01-00 26/90 PR\749676SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, 
aby boli dotknuté požiadavky na 
označovanie stanovené v osobitných 
právnych predpisoch Spoločenstva 
uplatniteľných na konkrétne potraviny.

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, 
aby boli dotknuté požiadavky na 
označovanie stanovené v osobitných 
právnych predpisoch Spoločenstva 
uplatniteľných na konkrétne potraviny. 
Komisia predloží do [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] zoznam 
všetkých právnych predpisov o označovaní 
obsiahnutých v osobitných právnych 
predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa 
určitých potravín.

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozmanitosť osobitných právnych predpisov sa zdá byť vypracovanie takéhoto 
zoznamu nevyhnutné, aby sa účastníkom potravinového reťazca poskytla jasnosť a právna 
istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „informácie o potravinách“  sú 
informácie o potravine sprístupnené 
konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom 
nálepky, ďalšieho sprievodného materiálu 
alebo akýmikoľvek inými prostriedkami 
vrátane nástrojov modernej technológie
alebo verbálnej komunikácie. Tieto 
prostriedky nezahŕňajú komerčnú 
komunikáciu vymedzenú smernicou 
Európskeho parlamentu a 
Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 

a) „informácie o potravinách“ sú 
informácie o potravine sprístupnené 
konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom 
nálepky, ďalšieho sprievodného materiálu 
alebo akýmikoľvek inými prostriedkami 
vrátane moderných technológií alebo 
verbálnej komunikácie. Tieto prostriedky 
nezahŕňajú komerčnú komunikáciu 
vymedzenú smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 
2000 o určitých právnych aspektoch 
služieb informačnej spoločnosti na 
vnútornom trhu, najmä o elektronickom 
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elektronickom obchode; obchode;

Or. de

Odôvodnenie

Nejde tu o technologické nástroje, ale o technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „potravinové informačné právo“ 
znamená ustanovenia Spoločenstva, 
ktorými sa riadia informácie o potravinách, 
a najmä označovanie, vrátane pravidiel 
všeobecného charakteru uplatniteľných na 
všetky potraviny alebo na osobitné 
potraviny a pravidiel, ktoré sa uplatňujú 
len na určité potraviny;

b) „potravinové informačné právo“ 
znamená ustanovenia Spoločenstva, 
ktorými sa riadia informácie o potravinách, 
a najmä označovanie, vrátane pravidiel 
všeobecného charakteru uplatniteľných na 
všetky potraviny alebo len na osobitné 
potraviny; 

Or. de

Odôvodnenie

Zamedzenie opakovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „povinné informácie o potravinách“ sú 
údaje, ktorých poskytovanie konečnému 
spotrebiteľovi vyžadujú právne predpisy 
Spoločenstva;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de
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Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „zariadenie hromadného stravovania“ je 
akékoľvek zariadenie (vrátane vozidla 
alebo stánku s pevným stanoviskom či 
pojazdného stánku) ako reštaurácie, 
závodné jedálne, školské jedálne a
nemocnice, kde sa v pracovnom čase 
pripravuje jedlo pre konečného 
spotrebiteľa, ktoré je vhodné na 
konzumáciu bez ďalšej prípravy;

d) „zariadenie spoločného stravovania“ je 
akékoľvek zariadenie (vrátane vozidla 
alebo stánku s pevným stanoviskom či 
pojazdného stánku) ako reštaurácie, 
závodné jedálne, školské jedálne,
nemocnice alebo cateringové spoločnosti, 
kde sa v pracovnom čase pripravuje jedlo, 
ktoré je určené na priamu konzumáciu 
konečným spotrebiteľom;

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie a nevyhnutné doplnenie: medzi zariadenia spoločného stravovania patria aj 
cateringové spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „predbalená potravina“ znamená 
akúkoľvek jednotlivú položku určenú na 
prezentáciu ako takú pre konečného 
spotrebiteľa a pre zariadenia hromadného
stravovania, ktorá pozostáva z potraviny 
a obalu, do ktorého bola vložená predtým, 
ako bola ponúknutá na predaj, 
obaľujúceho potravinu úplne alebo 
čiastočne, ale v každom prípade takým 
spôsobom, že obsah nemôže byť zamenený 

e) „predbalená potravina“ znamená 
akúkoľvek jednotlivú položku určenú na 
prezentáciu ako takú pre konečného 
spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného
stravovania, ktorá pozostáva z potraviny v 
obale, ktorý ju obaľuje úplne alebo 
čiastočne, ale v každom prípade takým 
spôsobom, že obsah nemôže byť zamenený 
bez otvorenia alebo výmeny obalu;
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bez otvorenia alebo výmeny obalu;

Or. de

Odôvodnenie

Na zjednodušenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) „nepredbalená potravina“ znamená 
potravinu, ktorá sa konečnému 
spotrebiteľovi ponúka bez obalu a zabalí 
sa až v momente predaja;

Or. de

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu je potrebné vzhľadom na článok 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) „zložka“ znamená akúkoľvek látku 
vrátane potravinových prídavných látok 
a potravinových enzýmov a akúkoľvek 
časť zložky pozostávajúcej z niekoľkých 
zložiek, ktorá sa používa pri výrobe alebo 
príprave potraviny, a ktorá sa nachádza v 
konečnom výrobku dokonca aj 
v pozmenenom stave; za zložky sa 
nepovažujú rezíduá;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de
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Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) „označenie“ znamená akékoľvek slová, 
údaje, ochranné známky, obchodné názvy, 
obrázkové materiály alebo symboly, ktoré 
sa týkajú potraviny a sú umiestnené na 
akomkoľvek obale, dokumente, oznámení, 
nálepke, kruhovej alebo prstencovej 
etikete, ktorá sprevádza alebo sa týka 
takejto potraviny;

(Netýka sa slovenského znenia.)

Or. de

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) „zorné pole“ znamená všetky plochy 
obalu, ktoré sú čitateľné z jedného 
pohľadu, umožňujú rýchly a ľahký prístup 
k údajom v označení a spotrebiteľovi 
umožňujú prečítať si tieto informácie bez 
toho, aby musel obal obracať;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ka) „čitateľnosť“ znamená písmo, tlač, 
embosovanie, symboly, rytinu, uvádzanie 
značiek atď., ktoré spotrebiteľovi 
s priemerným zrakom umožňuje prečítať 
texty ako nálepky a označenia potravín 
bez použitia optických pomôcok; 
čitateľnosť závisí od veľkosti, typu a 
hrúbky písma, rozostúpenia slov, písmen a 
riadkov, pomeru medzi šírkou a výškou 
písmen, ako aj od kontrastu medzi 
písmom a pozadím.

Or. de

Odôvodnenie

Toto vymedzenie je nevyhnutné z dôvodu, že samotná veľkosť písma nie je zárukou 
čitateľnosti textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) „obvyklý názov“ je názov, ktorý je 
bežný ako názov potraviny bez toho, aby 
ho bolo treba vysvetľovať spotrebiteľom 
v členskom štáte, v ktorom sa predáva;

m) „obvyklý názov“ je názov, ktorý je 
chápaný ako názov potraviny bez toho, 
aby ho bolo treba vysvetľovať 
spotrebiteľom v členskom štáte, v ktorom 
sa predáva;

Or. de

Odôvodnenie

Nejde tu o bežnosť názvu, ale o jeho pochopenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno r

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

r) „zásadné požiadavky“ sú požiadavky, 
ktoré určujú úroveň ochrany spotrebiteľa 
a informácií o potravinách so zreteľom na 
daný problém, a ktoré sú ustanovené v akte 
Spoločenstva umožňujúcom vývoj 
vnútroštátnych systémov uvedených v 
článku 44;

r) „zásadné požiadavky“ sú požiadavky, 
ktoré určujú úroveň ochrany spotrebiteľa 
a informácií o potravinách so zreteľom na 
daný problém, a ktoré sú ustanovené v akte 
Spoločenstva; 

Or. de

Odôvodnenie

Článok 44 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno s

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ 
je dátum, do ktorého si potravina za 
predpokladu, že je riadne skladovaná, 
uchová svoje špecifické vlastnosti;

„dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ 
je dátum, do ktorého si potravina za 
predpokladu, že sa riadne, príp. podľa
osobitných pokynov uvedených na obale,
skladuje, uchová svoje špecifické 
vlastnosti;

Or. de

Odôvodnenie

Niektoré potraviny si vyžadujú osobitné spôsoby skladovania, napr. chladenie, ktoré sa musia 
uviesť na obale potraviny.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sa) „dátum spotreby potraviny“ je dátum, 
do ktorého sa má potravina spotrebovať. 
Po tomto dátume sa potravina ako taká 
ďalej nesmie predávať spotrebiteľovi.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia v prílohe 3 jasne rozlišuje medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom 
spotreby. Preto treba vymedziť aj pojem dátum spotreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno sb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sb) „dátum výroby“ je dátum, kedy bol 
výrobok vyrobený, zabalený a prípadne 
zmrazený. 

Or. de

Odôvodnenie

Ide o nevyhnutné vymedzenie pojmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 3 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poskytovanie informácií o potravinách sa 
usiluje o vysokú úroveň ochrany zdravia 

Poskytovanie informácií o potravinách sa 
usiluje o vysokú úroveň ochrany zdravia, 
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a záujmov spotrebiteľov, lebo konečným 
spotrebiteľom poskytuje podklady pre 
rozhodovanie o výbere na základe 
informácií a bezpečné používanie potravín, 
najmä so zreteľom na zdravotné, 
hospodárske, environmentálne, sociálne 
a etické aspekty.

transparentnosť a porovnateľnosť 
výrobkov v záujme spotrebiteľa a 
poskytuje základ pre rozhodovanie o kúpe
na základe informácií a bezpečné 
používanie potravín. 

Or. de

Odôvodnenie

Ide o nevyhnutné doplnenie textu o hľadiská transparentnosti a porovnateľnosti. Vypustené 
hľadiská by mohli viesť k predimenzovanému označovaniu potravín, ktoré by bolo pre 
spotrebiteľov mätúce a bolo by teda v rozpore s cieľom nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 3 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. potraviny musia byť pre priemerného 
spotrebiteľa označované ľahko 
rozpoznateľným, čitateľným a 
zrozumiteľným spôsobom.

Or. de

Odôvodnenie

Označenie by nemalo význam, pokiaľ by nebolo ľahko rozpoznateľné, čitateľné a 
zrozumiteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 4 - odsek 1 - úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Ak sa potravinovým informačným 
právom vyžadujú povinné informácie 
o potravinách, týka sa to informácií, ktoré 

(1) Ak právne predpisy vyžadujú 
informácie o potravinách, týka sa to najmä
informácií, ktoré patria do jednej z týchto 
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patria najmä do jednej z týchto kategórií: kategórií:

Or. de

Odôvodnenie

Zamedzenie opakovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 4 - odsek 1 - písmeno b - odsek iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) zdravotnom vplyve vrátane rizík 
a dôsledkov súvisiacich so škodlivou 
a rizikovou konzumáciou potraviny;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Bezprostredným cieľom nariadenia nie je chrániť zdravie spotrebiteľov formou akýchkoľvek 
varovaní, ale umožniť im rozhodnúť sa o kúpe na základe informácií o nutričnej hodnote, aby 
sa mohli vyvážene stravovať a z dlhodobého hľadiska sa tak zlepšil ich zdravotný stav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 4 - odsek 1 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) informácií o výživových vlastnostiach, 
aby sa spotrebitelia vrátane osôb 
s osobitnými stravovacími požiadavkami 
mohli rozhodovať o výbere na základe 
informácií.

c) informácií o výživových vlastnostiach, 
aby sa spotrebitelia vrátane osôb 
s osobitnými stravovacími požiadavkami
mohli rozhodovať o kúpe na základe 
odborných informácií.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 4 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri zvažovaní potreby povinných 
informácií o potravinách sa berie do úvahy 
široko rozšírená potreba väčšiny 
spotrebiteľov dostávať určité informácie, 
ktorým prikladajú významnú hodnotu, 
alebo akýchkoľvek všeobecne prijatých 
výhod pre spotrebiteľov, aby sa mohli 
rozhodovať o výbere na základe 
informácií.

2. Pri zvažovaní potreby povinných 
informácií o potravinách sa berie do úvahy 
široko rozšírená potreba prevažnej väčšiny 
spotrebiteľov dostávať určité informácie, 
ktorým prikladajú významnú hodnotu, 
alebo miera, do akej vedecké poznatky 
umožňujú spotrebiteľom, aby sa mohli 
rozhodovať o výbere na základe 
informácií.

Or. de

Odôvodnenie

Ide o objasnenie a zdôraznenie potreby využívať vedecké poznatky pri tvorbe právnych 
predpisov týkajúcich sa informácií o potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 7 - odsek 1 - úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Informácie o potravinách nesmú byť 
také, aby uvádzali kupujúceho do omylu o 
podstate látky, najmä:

1. Informácie o potravinách nesmú byť 
také, aby uvádzali kupujúceho do omylu, 
najmä:

Or. de

Odôvodnenie

Každá zavádzajúca informácia je bez ohľadu na svoju závažnosť klamaním zákazníka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 7 - odsek 1 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) poukazovaním na to, že potravina má 
osobitné vlastnosti, aj keď v skutočnosti 
majú takéto vlastnosti všetky podobné 
potraviny.

c) poukazovaním na to, že potravina má 
osobitné vlastnosti, aj keď v skutočnosti 
majú takéto vlastnosti všetky podobné 
potraviny, prípadne osobitným 
zdôrazňovaním neprítomnosti určitých 
zložiek a/alebo živín, ktoré príslušná 
potravina vo svojej podstate neobsahuje;

Or. de

Odôvodnenie

Osobitným spôsobom zavádzania je zdôrazňovanie samozrejmých vlastností potravín ako ich 
zvláštností, napr. uvádzanie informácie o obsahu „bez tuku“ pri ovocných želatínach, ktoré 
tuk vo svojej podstate neobsahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 7 - odsek 1 - písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) výslovným upozorňovaním na výrazné 
zníženie obsahu cukru a/alebo tuku v 
prípadoch, keď sa zároveň 
zodpovedajúcim spôsobom nezníži aj 
energetická hodnota výrobku (uvedená v 
kilojouloch alebo kilokalóriách);

Or. de

Odôvodnenie

Priemerný spotrebiteľ vychádza z toho, že ak sa na obale potraviny propaguje jej výrazné 
zníženie obsahu cukru a tuku, zodpovedajúco nižšia je aj jej celková energetická hodnota. 
Často je to však v skutočnosti inak, pretože cukor alebo tuk sa nahrádzajú inými zložkami. V 
tomto zmysle pri takýmto informáciách o výrobku dochádza k zavádzaniu spotrebiteľa. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 7 - odsek 1 - písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cb) označením potraviny ako „diétna“ v 
prípade, že nezodpovedá právnym 
predpisom Spoločenstva o potravinách 
určených na špeciálnu výživu.

Or. de

Odôvodnenie

Mnoho potravín označených ako „diétne“ vyvoláva dojem výrazne zníženého obsahu cukru 
alebo tuku, a tým aj energetickej hodnoty, čo často nebýva pravdou. Preto by sa malo 
označenie „diétne“ vzťahovať len na potraviny, ktoré takéto vlastnosti skutočne majú a ktoré 
sú určené na špeciálnu výživu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 7 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Informácie o potravinách musia byť 
presné, jasné a ľahko zrozumiteľné pre 
spotrebiteľa.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Začleňuje sa do článku 3 ods. 1 písm. a).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 7 - odsek 4 - úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zákaz uvedený v odseku 3 sa uplatňuje 
aj na:

4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú aj na:

Or. de

Odôvodnenie

Ustanovenia odseku 1 by sa mali prirodzene uplatňovať aj na reklamu a vzhľad potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, 
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov v rámci svojich príslušných 
podnikov zabezpečia dodržiavanie 
požiadaviek potravinového informačného 
práva, ktoré sa týkajú ich činností, 
a overujú plnenie týchto požiadaviek.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, 
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov v rámci svojich príslušných 
podnikov zabezpečia dodržiavanie 
požiadaviek potravinového informačného 
práva, ktoré sa týkajú ich činností.

Or. de

Odôvodnenie

Overovanie je súčasťou uvedenej kontroly potravinárskych podnikov, a nemusí sa preto 
výslovne uvádzať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov v rámci svojich príslušných 
podnikov nemenia informácie 
sprevádzajúce potravinu, ak by takáto 
zmena uviedla konečného spotrebiteľa do 
omylu alebo inak znížila úroveň ochrany 
spotrebiteľa najmä so zreteľom na 
zdravie.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Toto nariadenie sa nevzťahuje na skutkovú podstatu trestného činu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov zodpovední za maloobchodné 
alebo distribučné činnosti, ktoré 
neovplyvňujú informácie o potravinách, 
konajú s primeranou starostlivosťou, aby 
v rámci svojich príslušných činností
poskytovali informácie o potravinách
podľa platných požiadaviek, najmä aby 
nedodávali potraviny, o ktorých vedia 
alebo predpokladajú, že sú na základe 
informácií, ktoré ako odborníci majú, 
nevyhovujúce.

Ak prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov zodpovední za maloobchodné 
alebo distribučné činnosti, ktoré 
neovplyvňujú informácie o potravinách, v 
rámci svojich bežných činností zistia, že 
potravina nezodpovedá ustanoveniam 
tohto nariadenia, stiahnu ju okamžite z 
predaja.

Or. de
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Odôvodnenie

V záujme jednoznačného vymedzenia zodpovedností by sa malo toto ustanovenie vymedziť 
jasnejšie. Cieľom je, aby obchodné spoločnosti neniesli zodpovednosť za prípady, na ktoré sa 
nevzťahuje ich rozsah pôsobnosti alebo vplyvu. Rozsudok Súdneho dvora ES vo veci Lidl 
Italia poukazuje na to, že v rámci platných právnych predpisov doposiaľ vládne medzi 
obchodníkmi s potravinami nedostatočná právna istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov v rámci svojich príslušných 
podnikov zabezpečia, aby sa informácie o 
nepredbalených potravinách zasielali 
prevádzkovateľovi, ktorý potraviny 
dostáva, aby tento mohol v príslušných 
prípadoch poskytnúť konečnému 
spotrebiteľovi povinné informácie o 
potravinách vymedzené v článku 9 ods. 1 
písm. a) až c) a f).

5. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov v rámci svojich príslušných
podnikov zabezpečia, aby sa informácie o 
nepredbalených potravinách zasielali 
prevádzkovateľovi, ktorý potraviny 
dostáva na ďalší predaj alebo 
spracovanie, aby tento mohol 
v príslušných prípadoch poskytnúť 
konečnému spotrebiteľovi povinné 
informácie o potravinách vymedzené v 
článku 9 ods. 1 písm. a) až c), f) a g).

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 6 - pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez ohľadu na pododsek 1 
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov zabezpečia, aby sa údaje uvedené 
v článku 9 ods. 1 písm. a), f) a h) objavili 
aj na vonkajšom obale, v ktorom sú 

Bez ohľadu na pododsek 1 
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov zabezpečia, aby sa údaje uvedené 
v článku 9 ods. 1 písm. a), f), g) a h) 
objavili aj na vonkajšom obale, v ktorom 
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potraviny predložené na predaj. sú potraviny predložené na predaj.

Or. de

Odôvodnenie

Osobitné údaje o skladovaní a používaní potraviny (článok 9 ods. 1 písm. g)) sa musia 
uvádzať takisto na vonkajšom obale potraviny. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 9 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam povinných údajov (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 1 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) akákoľvek zložka uvedená v prílohe II, 
ktorá spôsobuje alergie alebo 
neznášanlivosť, a akákoľvek látka z nej 
odvodená;

c) zložka uvedená v prílohe II, ktorá 
spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť, 
a akákoľvek látka z nej odvodená;

Or. de

Odôvodnenie

Jazyková úprava.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 1 - písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) množstvo určitých zložiek alebo 
kategórií zložiek;

d) množstvo určitých zložiek alebo 
kategórií zložiek podľa prílohy VI;

Or. de

Odôvodnenie

Doplnenie správneho odkazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 1 - písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) v prípade mrazených výrobkov dátum 
výroby;

Or. de

Odôvodnenie

Tento údaj je dôležitý, aby spotrebitelia mali možnosť rozpoznať príliš dlho skladované 
výrobky (škandál so starým mäsom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 1 - písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) všetky osobitné podmienky skladovania 
alebo podmienky použitia;

g) všetky osobitné podmienky skladovania 
a/alebo podmienky použitia;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 1 - písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) návod na použitie v prípade, že 
potravina by sa bez takéhoto návodu 
nedala náležite použiť;

Or. de

Odôvodnenie

Presúva sa na toto miesto z článku 9 ods. 1 písm. j) z dôvodu prehľadnosti a logického 
členenia textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 1 - písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) krajina pôvodu alebo miesto pôvodu v 
prípade, kedy by ich neuvedenie mohlo 
uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom 
podstaty látky, pokiaľ ide o skutočnú 
krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu 
potraviny, najmä ak informácia 
sprevádzajúca potravinu alebo označenie 
ako také by inak znamenalo, že potravina 
má odlišnú krajinu pôvodu alebo miesto 
pôvodu, krajina pôvodu alebo miesto 
pôvodu v prípade, kedy by ich neuvedenie 
mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu 
ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide 
o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto 
pôvodu potraviny, najmä ak informácia 
sprevádzajúca potravinu alebo označenie 
ako také by inak znamenalo, že potravina 
má odlišnú krajinu pôvodu alebo miesto 
pôvodu, v takýchto prípadoch musí byť 
označenie v súlade s pravidlami uvedenými 
v článku 35 ods. 3 a 4 a pravidlami 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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stanovenými v súlade s článkom 35 ods. 5;

Or. de

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 1 - písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) návod na použitie v prípade, keby 
nebolo možné použiť potravinu bez 
poskytnutia takéhoto návodu;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Presúva sa; z dôvodu prehľadnosti a logického členenia textu patrí toto písmeno priamo za 
článok 9 ods. 1 písm. g).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Údaje uvedené v odseku 1 sa uvedú 
slovami a číslami, pokiaľ spotrebitelia nie 
sú informovaní o jednom alebo viacerých 
údajoch v označení prostredníctvom iných 
foriem vyjadrenia stanovených 
vykonávacími opatreniami, ktoré prijala 
Komisia. Tieto opatrenia určené na zmenu 
a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, jeho doplnením 
sa prijímajú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 

2. Údaje uvedené v odseku 1 sa uvedú 
slovami a číslami, pokiaľ spotrebitelia nie 
sú informovaní o jednom alebo viacerých 
údajoch v označení prostredníctvom iných 
foriem vyjadrenia stanovených 
vykonávacími opatreniami, ktoré prijala 
Komisia. Tieto opatrenia určené na zmenu 
a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, jeho doplnením 
sa prijímajú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
49 ods. 3. Pred vydaním doplňujúcich 
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49 ods. 3. vykonávacích opatrení sa konzultuje so 
zástupcami príslušných zúčastnených 
strán.

Or. de

Odôvodnenie

So subjektmi, na ktoré sa vzťahujú prípadné doplňujúce vykonávacie opatrenia, treba 
konzultovať z dôvodu, že môžu posúdiť technickú realizovateľnosť plánovaných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 9 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže zoznam povinných 
údajov ustanovených v odseku 1 zmeniť a 
doplniť. Tieto opatrenia určené na zmenu 
a doplnenie prvkov tohto nariadenia, 
ktoré nemajú zásadný význam, jeho 
doplnením sa prijímajú v súlade
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Zoznam uvedený v ods. 1 už obsahuje zásadné ustanovenia, a preto by sa naň nemal 
vzťahovať regulačný postup. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výnimky z požiadavky na povinné údaje vypúšťa sa
Pre osobitné druhy alebo kategórie 
potravín môže Komisia vo výnimočných 
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prípadoch umožniť výnimky z požiadaviek 
ustanovených v článku 9 ods. 1 písm. b) a 
f) za predpokladu, že takéto výnimky 
nespôsobia neadekvátnu informovanosť 
konečného spotrebiteľa a zariadení 
hromadného stravovania. Tieto opatrenia 
určené na zmenu a doplnenie prvkov 
tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, jeho doplnením sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Pokiaľ sa v osobitných právnych predpisoch pre určité potraviny a v tomto nariadení 
nestanovuje inak, mali by povinné údaje platiť pre všetky potraviny a Komisia by nemala 
povoľovať žiadne výnimky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 13 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade predbalených potravín sú 
povinné informácie o potravinách uvedené 
na obale alebo na pripojenej nálepke.

2. V prípade predbalených potravín sú 
povinné informácie o potravinách uvedené 
na obale.

Or. de

Odôvodnenie

Vypustená formulácia by mohla viesť k vzniku „príbalovým letákov“  k potravinám. Tejto 
situácii je treba predísť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 13 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade nepredbalených potravín sa 
uplatňujú ustanovenia článku 41.

4. V prípade nepredbalených potravín sa 
uplatňujú ustanovenia článku 17 ods. 3a.

Or. de

Odôvodnenie

Prispôsobenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 14 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
právne predpisy Spoločenstva uplatniteľné 
na konkrétne potraviny, pokiaľ ide 
o požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 
písm. a) až k), ak sú uvedené na obale 
alebo na nálepke prilepenej na obal,
povinné údaje uvedené v článku 10 ods. 1 
sú vytlačené na obale alebo nálepke 
písmom s veľkosťou najmenej 3 mm a sú 
prezentované tak, aby sa zabezpečil 
výrazný kontrast medzi tlačou a pozadím.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
právne predpisy Spoločenstva uplatniteľné 
na konkrétne potraviny, pokiaľ ide 
o požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 
písm. a) až k), povinné údaje uvedené v 
článku 10 ods. 1 sú vytlačené na obale 
alebo nálepke tak, aby boli ľahko 
čitateľné.

Európska komisia spolu so zástupcami 
príslušných zúčastnených strán navrhne 
záväzné pravidlá čitateľnosti 
spotrebiteľských informácií o 
potravinách. Tieto opatrenia zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením sa prijmú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. de
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Odôvodnenie

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 14 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prijať podrobné pravidlá 
týkajúce sa prezentácie povinných údajov 
a rozširovania požiadaviek uvedených v 
odseku 2 o ďalšie povinné údaje pre 
osobitné kategórie alebo druhy potravín 
uvedené v článku 10 a 38. Tieto opatrenia 
určené na zmenu a doplnenie prvkov 
tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, jeho doplnením sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Tento odsek by Komisii udeľoval príliš vysoké právomoci, pretože tieto ustanovenia v 
žiadnom prípade nemožno nazvať „nepodstatnými prvkami“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 14 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Minimálna veľkosť písma uvedená v 
ods. 1 sa neuplatňuje v prípade obalov 
alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je 

vypúšťa sa
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menšia ako 10 cm2.

Or. de

Odôvodnenie

Označenia by mali byť čitateľné aj na obaloch alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je 
menšia ako 10 cm², pretože inak by stratili význam. Dôležitá je tu len otázka, ktoré údaje by 
mali byť v prípade malých obalov výrobkov povinné. Táto otázka sa ozrejmuje na inom 
mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 14 - odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Povinné informácie o potravinách sú 
vyznačené na nápadnom mieste tak, aby 
boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné 
a v príslušných prípadoch nezmazateľné. 
V žiadnom prípade nemôžu byť skryté, 
nezreteľné, zakryté alebo prerušené iným 
písomným alebo obrázkovým materiálom 
ani iným zásahom.

6. Povinné informácie o potravinách sú 
vyznačené na nápadnom mieste tak, aby 
boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné 
a v príslušných prípadoch nezmazateľné. 
V žiadnom prípade nemôžu byť skryté, 
nezreteľné alebo prerušené iným 
písomným alebo obrázkovým materiálom,
iným zásahom alebo vlastným obalom, 
napr. v mieste zvaru.

Or. de

Odôvodnenie

Ide o nevyhnutné doplnenie. Výklad toho, ktoré informácie by mohli pôsobiť zakryte, by sa 
mohol líšiť, a preto by ohrozoval právnu istotu obchodníkov s potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 16 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 
2, povinné informácie o potravinách sa 
uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 
2, povinné informácie o potravinách sa 
uvádzajú v jazykovej verzii zrozumiteľnej
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zrozumiteľný pre spotrebiteľov v 
členských štátoch, v ktorých sa potraviny 
uvádzajú na trh.

pre priemerného spotrebiteľa v danom 
členskom štáte, v ktorom sa potraviny 
uvádzajú na trh.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „jazyková verzia“ zahŕňa tak úradný jazyk, ako aj formuláciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 17 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vynechanie určitých povinných údajov Výnimky z určitých povinných údajov

Or. de

Odôvodnenie

Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 17 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade obalov alebo nádob, ktorých 
najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 
10 cm2 sú na obale alebo nálepke povinné 
iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 
písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v 
článku 9 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú inými 
spôsobmi, alebo sú spotrebiteľovi 
k dispozícii na požiadanie.

2. V prípade obalov alebo nádob, ktorých 
najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako
25 cm2 sú na obale alebo nálepke povinné 
iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 
písm. a), c), e) a f) a v článku 29 ods. 1 
písm. a). Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 
písm. b) sa uvádzajú inými spôsobmi, 
alebo sú spotrebiteľovi k dispozícii na 
požiadanie.

Or. de
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Odôvodnenie

Údaj o energetickej hodnote potraviny je podstatnou informáciou a môže zásadne ovplyvniť 
rozhodnutie spotrebiteľa o kúpe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 17 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. V prípade nepredbalených potravín 
vrátane výrobkov v rámci zariadení 
spoločného stravovania podľa článku 2 
ods. 2 písm. d), nie sú údaje uvedené v 
článkoch 9 a 29 povinné.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie 49.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 20 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vynechanie zoznamu zložiek Všeobecné výnimky zo zoznamu zložiek

Or. de

Odôvodnenie

Jazyková úprava z dôvodu zrozumiteľnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 20 - odsek 1 - písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) víno, ako sa vymedzuje v nariadení 
Rady (ES) č. 1493/1999, pivo a liehoviny, 
ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. […] z […] o definovaní, popise, 
prezentácii, označovaní a ochrane 
zemepisných označení liehovín a o zrušení 
nariadenia (EHS) č. 1576/89. Komisia po 
[päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto
nariadenia] vypracuje správu týkajúcu sa 
uplatňovania článku 19, pokiaľ ide o tieto 
produkty, a môže ju doplniť osobitnými 
opatreniami určujúcimi pravidlá na 
označovanie zložiek. Tieto opatrenia 
určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, 
jeho doplnením sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3;

e) víno, ako sa vymedzuje v nariadení 
Rady (ES) č. 1493/1999, likérové vína, 
perlivé vína, aromatizované vína a 
podobné výrobky získané z iného ovocia 
než hrozna, ovocné pivá, pivo a liehoviny, 
ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o 
definovaní, popise, prezentácii, označovaní 
a ochrane zemepisných označení liehovín1, 
ako aj alkoholických miešaných nápojov . 
Komisia po [päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti predloženého nariadenia] 
vypracuje správu týkajúcu sa uplatňovania 
článku 19, pokiaľ ide o tieto produkty, 
a môže ju doplniť osobitnými opatreniami 
určujúcimi pravidlá na označovanie 
zložiek. Tieto opatrenia určené na zmenu a 
doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, jeho doplnením 
sa prijímajú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
49 ods. 3;
1Ú. v. ES. L 179 z 14.7.1999, s. 1.

Or. de

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa všeobecne nemalo vzťahovať na alkoholické nápoje, pre ktoré treba 
vypracovať osobitné predpisy. Okrem toho by sa museli najskôr vyjasniť základné otázky, 
pretože napr. referenčné hodnoty by v prípade nutričných údajov uvádzaných na 100 ml 
liehovín boli veľmi znepokojujúce a mnohé živiny obsiahnuté v potravinách sa v alkoholických 
nápojoch vôbec nevyskytujú.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 21 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vynechanie zložiek potravín zo zoznamu 
zložiek

Výnimky z údajov zo zoznamu zložiek 
týkajúce sa zložiek potravín

Or. de

Odôvodnenie

Úprava nadpisu z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 21 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) látky, ktoré sa používajú v nevyhnutne 
potrebných množstvách ako rozpúšťadlá 
alebo prostredie pre živiny, potravinové 
prísady alebo príchute;

c) látky, ktoré sa používajú v nevyhnutne 
potrebných množstvách ako rozpúšťadlá 
alebo prostredie pre živiny, potravinové 
prísady, enzýmy alebo príchute;

Or. de

Odôvodnenie

Doplnenie zoznamu látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 22 - odsek 1 - písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) potravina nie je predbalená a konečný 
spotrebiteľ získa príslušné upozornenia o 
alergénnych látkach v priamom rozhovore 
s predajcom a/alebo si ich prečíta na 
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mieste predaja na zreteľne viditeľnej 
informačnej tabuli alebo vystavenom 
informačnom materiáli 

Or. de

Odôvodnenie

Rozsiahle označovanie alergénov vo všetkých výrobkoch je v prípade nepredbaleného tovaru 
takmer nemožné a najmä u malých a stredných podnikov by viedlo k značnému 
konkurenčnému znevýhodneniu a zvýšeniu nákladov. Okrem toho sa nedá v podnikoch 
s obmedzeným manipulačným priestorom vylúčiť ani krížová kontaminácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 23 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže odsek 1 zmeniť a doplniť 
pridaním ďalších prípadov. Tieto opatrenia 
určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, 
jeho doplnením sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 25 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum
spotreby

Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum 
výroby
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 25 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušný dátum sa uvádza v súlade s 
prílohou IX.

Príslušný dátum sa uvádza takto:

A.  DÁTUM MINIMÁLNEJ 
TRVANLIVOSTI:
a) Dátum sa uvádza za slovami:
— „Minimálna doba trvanlivosti do …“, 
v prípade, keď sa na označení uvádza 
deň,
— „Minimálna doba trvanlivosti do konca 
…“ v ostatných prípadoch.
b) Za textom uvedeným v písmene a) 
nasleduje:
— buď samotný dátum, alebo
— odkaz, kde na označení je tento dátum 
uvedený.
V prípade potreby sa tieto údaje doplnia o 
podmienky skladovania, ktoré je nutné 
dodržať, ak sa má zachovať uvedená 
trvanlivosť výrobku.
c) Dátum pozostáva zo dňa, mesiaca 
a roku v nekódovanej chronologickej 
podobe.
Avšak v prípade potravín:
— ktorých trvanlivosť je kratšia ako tri 
mesiace, postačuje uviesť deň a mesiac,
— ktorých trvanlivosť je dlhšia ako tri 
mesiace, najviac však osemnásť mesiacov, 
postačuje uviesť mesiac a rok,
— ktorých trvanlivosť je dlhšia ako 
osemnásť mesiacov, stačí uviesť rok.
d) Podľa ustanovení Spoločenstva, ktoré 
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nariaďujú iné typy uvádzania dátumu, sa 
uvedenie dátumu minimálnej trvanlivosti 
nevyžaduje pre:
— čerstvé ovocie a zeleninu vrátane 
zemiakov, okrem šúpaného, krájaného 
alebo podobne spracovaného ovocia a 
zeleniy, táto výnimka sa nevzťahuje na 
naklíčené semená a podobné výrobky, ako 
sú napríklad klíčky strukovín,
vína, likérové vína, perlivé vína, 
aromatizované vína a podobné výrobky 
z iného ovocia ako hrozna a nápoje, na 
ktoré sa vzťahujú kódy KN 22060091, 
22060093 a 22060099, vyrábané z hrozna 
alebo hroznových muštov,
— nápoje obsahujúce najmenej 
10 objemových percent alkoholu,
— nealkoholické nápoje, ovocné džúsy, 
ovocné nektáre a alkoholické nápoje 
obsahujúce viac ako 1,2 objemového 
percenta alkoholu v osobitných nádobách 
s objemom viac ako 5 litrov, ktoré sú 
určené na zásobovanie zariadení 
spoločného stravovania,
— pekárenské alebo cukrárenské výrobky, 
ktoré sa vzhľadom na ich vlastnosti bežne 
spotrebujú do 24 hodín od výroby,
— vínny ocot,
— kuchynská soľ,
— tvrdý cukor,
— cukrovinky pozostávajúce takmer 
výlučne z ochutených a/alebo 
prifarbených cukrov,
— žuvačky a podobné výrobky určené na 
žuvanie,
— porciovane balenú zmrzlinu.
B. DÁTUM SPOTREBY:
a) Pred samotným dátumom sa uvádza 
„spotrebujte do ...“:
b) Za textom v písmene a) nasleduje:
— buď samotný dátum, alebo
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— odkaz, kde na označení je tento dátum 
uvedený.
Za týmito údajmi nasledujú podmienky 
skladovania, ktoré je nutné dodržať.
c) Dátum pozostáva zo dňa, mesiaca 
a, podľa možnosti, roku v tomto poradí 
a v nekódovanej forme.
d. Spôsob uvádzania dátumu minimálnej 
trvanlivosti, ktorý je uvedený v bode 1 
písm. c) prílohy IX, možno vymedziť 
v súlade s postupom uvedeným v 
článku 49 ods. 2.
C. DÁTUM VÝROBY:
a)  Pred samotným dátumom sa uvádza 
„vyrobené dňa...“:
b) Za textom uvedeným v písmene a) 
nasleduje:
— buď samotný dátum, alebo
— odkaz, kde na označení je tento dátum 
uvedený.
c) Dátum pozostáva zo dňa, mesiaca 
a, podľa možnosti, roku v tomto poradí 
a v nekódovanej forme.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme jasnosti sa do legislatívneho textu vkladá príloha IX a podobne ako v článku 2 
ods. 2 písm. sb) (nové) sa dopĺňa dátum výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 29 - odsek 1 - pododsek 1 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) množstvá tuku, nasýtených mastných 
kyselín, uhľohydrátov s osobitným 
odkazom na cukry a množstvá soli.

b) množstvá proteínov, tuku, nasýtených 
mastných kyselín, uhľohydrátov 
s osobitným odkazom na cukry a škroby, a 
a sodík zo soli.
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Or. de

Odôvodnenie

Bielkoviny sa musia ako životne dôležitá výživná látka uvádzať vo  vyhlásení o výživovej 
hodnote. Škrob je podobne ako cukor uhľohydrát a dodávateľ energie, a preto by sa mal 
takisto uviesť. Ďalej ide o zdôraznenie výživových vlastností sodíka. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 29 - odsek 1 - pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento odsek sa neuplatňuje na víno, ako sa 
vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 
1493/1999, pivo a liehoviny, ako sa 
vymedzujú v článku 2 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
[…] z […] o definovaní, popise, 
prezentácii, označovaní a ochrane 
zemepisných označení liehovín a o zrušení 
nariadenia (EHS) č. 1576/89. Komisia po 
[päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia] vypracuje správu týkajúcu sa 
uplatňovania tohto odseku, pokiaľ ide 
o tieto produkty, a môže ju doplniť 
osobitnými opatreniami určujúcimi 
pravidlá na povinné nutričné označovanie 
týchto produktov. Tieto opatrenia určené 
na zmenu a doplnenie prvkov tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, 
jeho doplnením sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Tento odsek sa neuplatňuje na víno, ako sa 
vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 
1493/1999, likérové vína, perlivé vína, 
aromatizované vína a podobné výrobky 
získané z iného ovocia než hrozna, ovocné 
pivá, pivo a liehoviny, ako sa vymedzujú v 
článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 
15. januára 2008 o definovaní, popise, 
prezentácii, označovaní a ochrane 
zemepisných označení liehovín1, ako aj 
alkoholických miešaných nápojov . 
Komisia po [päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia] vypracuje 
správu týkajúcu sa uplatňovania tohto 
odseku, pokiaľ ide o tieto produkty, a môže 
ju doplniť osobitnými opatreniami 
určujúcimi pravidlá na povinné nutričné 
označovanie týchto produktov. Tieto 
opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia 
jeho doplnením sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.
1Ú. v. ES. L 179 z 14.7.1999, s. 1.

Or. de
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Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa všeobecne nemalo vzťahovať na alkoholické nápoje, pre ktoré treba 
vypracovať osobitné predpisy. Okrem toho by sa museli najskôr vyjasniť základné otázky, 
pretože napr. referenčné hodnoty by v prípade nutričných údajov uvádzaných na 100 ml 
liehovín boli veľmi znepokojujúce a mnohé živiny obsiahnuté v potravinách sa v alkoholických 
nápojoch vôbec nevyskytujú. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 29 - odsek 2 - písmená e a g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) škrob; vypúšťa sa
g) bielkoviny;

Or. de

Odôvodnenie

Bielkoviny sa uvádzajú v článku 29 ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 29 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zoznamy v odsekoch 1 a 2 môže 
Komisia meniť a dopĺňať. Tieto opatrenia 
určené na zmenu a doplnenie prvkov 
tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, jeho doplnením sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Uvedené zoznamy obsahujú podstatné prvky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 31 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Údaje o energetickej hodnote a 
obsahu živín uvedené v odseku 1 sú 
vyjadrené na 100 g alebo na 100 ml, alebo 
podľa článku 32 ods. 2 a ods. 3 na jednu 
porciu.

2. Údaje o energetickej hodnote a 
obsahu živín uvedené v odseku 1 sú 
vyjadrené na 100 g alebo na 100 ml. 
Navyše sa môže uviesť energetická a 
výživová hodnota na jednu porciu.

Or. de

Odôvodnenie

Údaj o energetickej a výživovej hodnote na 100 g alebo 100 ml ponúka spotrebiteľovi 
možnosť výrobok priamo porovnať. Preto by mali byť tieto údaje v zásade povinné aj na 
porciovaných baleniach. Samozrejme najmä v prípade týchto potravín by sa malo umožniť 
dodatočne uvádzať energetickú a výživovú hodnotu na jednu porciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 32 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem vyhlásenia o výživovej hodnote 
na 100 g alebo na 100 ml uvedeného v 
článku 31 ods. 2 možno údaje v označení 
vyjadriť na jednu porciu, ktorej množstvo 
je uvedené na nálepke, za predpokladu, že 
je uvedený počet porcií v balení.

1. Okrem povinného vyhlásenia 
o výživovej hodnote na 100 g alebo na 
100 ml uvedeného v článku 31 ods. 2 
možno údaje v označení vyjadriť na jednu 
porciu, ktorej množstvo je uvedené na 
nálepke, za predpokladu, že je uvedený 
počet porcií v balení a ich skutočná 
veľkosť spôsobom, ktorý je zrozumiteľný 
pre priemerného spotrebiteľa, príp. sa 
veľkosť porcií vysvetlí. Komisia spolu s 
potravinárskymi podnikmi a príslušnými 
orgánmi členských štátov vypracuje 
usmernenia pre uvádzanie reálnych 
veľkostí porcií.

Or. de
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Odôvodnenie

Stanovenie veľkosti porcie slúži na to, aby sa spotrebiteľ dokázal orientovať vzhľadom na 
svoje každodenné skúsenosti. Spotrebitelia si tak môže ľahšie predstaviť jednu porciu tvorenú 
napr. 8 jednotkami, prípadne kusmi (sušienkami) alebo polovicou šálky (napr. orechov), ako 
zodpovedajúce množstvo vyjadrené v gramoch. Veľkosť porcie by sa okrem toho mala 
orientovať podľa reálnej priemernej spotreby zákazníkov, aby sa zamedzilo zavádzajúcim 
údajom. (Často uvádzaná porcia vo váhe 25 g sa napríklad ukázala ako nerealistická).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 32 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vyhlásenie o výživovej hodnote možno 
vyjadriť na jednu porciu len vtedy, ak je 
potravina predbalená po jednotlivých 
porciách.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pozri článok 31 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 32 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vyjadrenie výlučne na základe jednej 
porcie v prípade potravín predkladaných 
v baleniach obsahujúcich viac porcií 
potraviny, ktorá nebola predbalená po 
jednotlivých porciách, ustanovuje 
Komisia. Tieto opatrenia určené na 
zmenu a doplnenie prvkov tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, jeho doplnením sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa
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Or. de

Odôvodnenie

Pozri článok 31 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Okrem foriem vyjadrenia uvedených v 
článku 31 ods. 2 a ods. 3 možno vyhlásenie 
o výživovej hodnote podať inými formami 
vyjadrenia za predpokladu splnenia týchto 
zásadných požiadaviek:

Okrem foriem vyjadrenia uvedených v 
článku 31 ods. 2 a ods. 3 možno vyhlásenie 
o výživovej hodnote podať okrem toho, 
teda opakovane, inými, napr. grafickými,
formami vyjadrenia.

a) cieľom formy vyjadrenia je uľahčiť 
spotrebiteľovi pochopenie prínosu alebo 
významu potraviny pre energetickú 
a výživovú hodnotu stravovania a
b) vychádza buď z harmonizovaných 
odporúčaných denných dávok, alebo ak 
tieto neexistujú, zo všeobecne prijatého 
odporúčania denných dávok energie a 
živín a 
c) opiera sa o dôkaz pochopenia a použitia 
prezentácie informácií priemerným 
spotrebiteľom.
(2) Takéto ďalšie formy vyjadrenia 
uvedené v odseku 1 sú identifikované 
podľa vnútroštátneho systému uvedeného 
v článku 44.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 34 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Údaje uvedené v článku 31 ods. 2 1. Údaje uvedené v článku 31 ods. 2 
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v súvislosti s povinným vyhlásením 
o výživovej hodnote, sú obsiahnuté
v hlavnom zornom poli. V príslušných 
prípadoch sú prezentované spolu v jasnom 
formáte v tomto poradí: energia, tuk, 
nasýtené mastné kyseliny, uhľohydráty 
s osobitným odkazom na cukry a soľ.

v súvislosti s povinným vyhlásením 
o výživovej hodnote, sa uvedú vo forme 
tabuľky v jednom a tom istom zornom 
poli a na jednom mieste spolu s údajmi 
podľa článku 29 ods. 1 a 2. Prezentujú sa
v tomto poradí: energia, bielkoviny, tuk s 
osobitným odkazom na nasýtené mastné 
kyseliny, uhľohydráty s osobitným 
odkazom na cukry a škroby, sodík zo soli.

Or. de

Odôvodnenie

Zladenie s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (pozri článok 29 ods. 1 písm. 
b)). tabuľková forma uľahčuje prehľadnosť údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 34 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Údaje uvedené v článku 29 ods. 1 
písm. a) týkajúce sa povinného vyhlásenia 
o výživovej hodnote sa musia spolu s 
údajmi podľa ods. 1 uviesť v 
štvoruholníkovej tabuľke v pravom 
dolnom rohu prednej strany obalu 
písmom 3 mm veľkosti.

Or. de

Odôvodnenie

Jednou z najdôležitejších informácií o potravinách je ich energetická hodnota. Preto by sa 
mala uvádzať všeobecne v prípade všetkých výrobkov na prednej strane obalu na rovnakom 
mieste a v zreteľnej forme, aby ju spotrebiteľ mohol nájsť hneď na prvý pohľad.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 34 - odsek 2 - pododseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vyhlásenie o výživovej hodnote 
týkajúce sa živín uvedených v článku 29 
ods. 2 sa objavuje spolu na jednom mieste 
a prípadne v poradí prezentácie uvedenom 
v časti C prílohy XIII.

2. Nepovinné rozšírené vyhlásenie
o výživovej hodnote týkajúce sa živín 
uvedených v článku 29 ods. 2 sa objavuje 
prípadne v poradí prezentácie uvedenom v 
časti C prílohy XIII. Odsek 1 sa uplatňuje 
náležite.

Ak sa toto vyhlásenie o výživovej hodnote 
neobjavuje v hlavnom zornom poli, 
prezentuje sa vo forme tabuľky s číslami 
pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak to 
priestor nedovoľuje, vyhlásenie sa uvádza 
v riadkoch.

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie a zosúladenie s ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 34 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípadoch, kedy je množstvo energie 
alebo živiny(-ín) vo výrobku zanedbateľné, 
vyhlásenie o výživovej hodnote týchto 
prvkov možno nahradiť tvrdením ako 
„obsahuje zanedbateľné množstvá …“ 
v tesnej blízkosti vyhlásenia o výživovej 
hodnote, ak je k dispozícii.

4. V prípadoch, keď je množstvo energie 
alebo jednotlivých živín vo výrobku 
zanedbateľné, vyhlásenie o výživovej 
hodnote týchto prvkov možno nahradiť 
tvrdením ako „obsahuje zanedbateľné 
množstvá …“ v tesnej blízkosti vyhlásenia 
o výživovej hodnote, ak je k dispozícii.

Or. de
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Odôvodnenie

Na zjednodušenie vykonávania nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 34 - odsek 5 - úvod a písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Na prezentáciu vyhlásenia o výživových 
hodnotách podľa vnútroštátneho systému 
uvedeného v článku 44 možno použiť 
grafické formy alebo symboly za 
predpokladu splnenia týchto zásadných 
požiadaviek:

5. Na prezentáciu vyhlásenia o výživových 
hodnotách možno okrem toho, teda ako 
zopakovane údajov, použiť grafické formy 
alebo symboly za predpokladu splnenia 
týchto zásadných požiadaviek:

a) takéto formy prezentácie neuvádzajú 
spotrebiteľa do omylu a 

a) takéto formy prezentácie neuvádzajú 
spotrebiteľa do omylu ani neodvádzajú 
jeho pozornosť od povinného vyhlásenia 
o výživovej hodnote a

Or. de

Odôvodnenie

Vnútroštátne osobitné ustanovenia by neboli v súlade s vnútorným trhom. Mala by sa však 
poskytnúť možnosť zachovať alebo ďalej rozvinúť zavedené a osvedčené priemyselné alebo 
obchodné formy zobrazovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 34 - odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Pravidlá týkajúce sa ostatných aspektov 
prezentácie vyhlásenia o výživovej 
hodnote, ktoré nie sú uvedené v odseku 5, 
môže ustanoviť Komisia. Tieto opatrenia 
určené na zmenu a doplnenie prvkov 
tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, jeho doplnením sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 

6. Komisia zabezpečí dodržiavanie 
požiadaviek podľa ods. 5 písm. a) a b) po 
konzultácii s EFSA a zástupcami 
príslušných zúčastnených strán v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3
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uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Ide o podstatné prvky, ktorých prípadnú úpravu by nemala uskutočniť len Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 35 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatniteľné požiadavky Uplatniteľné požiadavky na ďalšie 
nepovinné údaje

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 35 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby bolo dotknuté 
označovanie v súlade s osobitnými 
právnymi predpismi Spoločenstva, 
uplatňujú sa odseky 3 a 4, ak je krajina 
pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny 
uvedené na dobrovoľnom základe s cieľom 
informovať spotrebiteľov, že potravina má 
pôvod v Európskom spoločenstve alebo 
v danej krajine alebo na danom mieste 
alebo odtiaľ pochádza. 

2. Bez toho, aby bolo dotknuté 
označovanie v súlade s osobitnými 
právnymi predpismi Spoločenstva ako 
nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z  20. 
marca 2006 o zaručených tradičných 
špecialitách z poľnohospodárskych 
výrobkov a potravín a nariadenie Rady 
(ES) č. 510/2006 z  20. marca 2006 
o ochrane zemepisných označení 
a označení pôvodu poľnohospodárskych 
výrobkov a potravín, uplatňujú sa odseky 3 
a 4, ak je krajina pôvodu alebo miesto 
pôvodu potraviny uvedené na 
dobrovoľnom základe s cieľom informovať 
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spotrebiteľov, že potravina má pôvod 
v Európskom spoločenstve alebo v danej 
krajine alebo na danom mieste alebo odtiaľ 
pochádza V týchto prípadoch sa označenie 
uvádza vo forme „Vyrobené v EÚ (členský 
štát)“. Ďalej sa môže uviesť i názov 
regiónu.

Or. de

Odôvodnenie

Uvedenie regiónu zohľadňuje želania mnohých spotrebiteľov, aby sa označovali regionálne 
špeciality. Označenie „vyrobené v EÚ“ vyjadruje dodržiavanie príslušných právnych 
predpisov Spoločenstva v oblasti potravín a môže tak pre spotrebiteľa predstavovať 
zaujímavú informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 35 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade mäsa, okrem hovädzieho 
a teľacieho, sa krajina pôvodu alebo miesto 
pôvodu môžu uviesť ako jedno miesto, iba 
ak sa zvieratá narodili, chovali a zabili
v rovnakej krajine alebo na rovnakom 
mieste. V ostatných prípadoch sa 
poskytnú informácie o každom z rôznych 
miest narodenia, chovu a zabitia.

4. V prípade hydiny a mäsa, okrem 
hovädzieho a teľacieho, sa ako krajina 
pôvodu alebo miesto pôvodu môžu uviesť 
iba to miesto, kde sa zvieratá chovali
a/alebo kŕmili, a teda nie ich chovateľská 
stanica, bitúnok, spracovateľský ani 
baliarenský závod. Prípadne sa môže 
uviesť informácia o mieste narodenia, 
chovu, bitúnku, spracovateľského alebo 
baliarenského závodu.

Or. de

Odôvodnenie

Práve v prípade mäsa došlo v minulosti k niekoľkým škandálom, ktoré spotrebiteľov hlboko 
zneistili. Jednoznačné označenie pôvodu uvedených druhov mäsa zaručuje slobodný výber a 
môže posilniť dôveru spotrebiteľa v kvalitu výrobku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 35 - odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. V prípade čerstvého ovocia a zeleniny 
sa môže ako krajina alebo miesto pôvodu 
uviesť len miesto poľnohospodárskej 
výroby.

Or. de

Odôvodnenie

V prípade ovocia a zeleniny sa opakovane objavujú správy o zvýšenom obsahu pesticídov. 
Jednoznačné označenie pôvodu zaručuje slobodný výber a môže posilniť dôveru spotrebiteľa 
v kvalitu výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nepovinné údaje sa nesmú zobrazovať na 
úkor priestoru, ktorý je k dispozícii pre 
povinné informácie.

Nepovinné doplnkové informácie musia 
byť čitateľné. Nesmú sa zobrazovať na 
úkor priestoru, ktorý je k dispozícii pre 
povinné informácie, a nesmú obmedzovať 
spotrebiteľov pri identifikácii povinných 
informácií.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 38 - odsek 1 - písmená a, b a c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ochrana verejného zdravia; vypúšťa sa
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b) ochrana spotrebiteľov;
c) predchádzanie podvodom;

Or. de

Odôvodnenie

Otázky súvisiace s bodmi a) až c) sú v rámci tohto nariadenia upravené dostatočne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 38 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podľa ods. 1 môžu členské štáty zaviesť 
opatrenia týkajúce sa povinného 
uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta 
pôvodu potravín iba v prípade dokázaného 
prepojenia určitých kvalít potraviny a jej 
pôvodu alebo miesta pôvodu. Členské 
štáty pri oznamovaní takýchto opatrení 
Komisii poskytnú dôkaz, že väčšina 
spotrebiteľov prikladá významnú hodnotu 
poskytovaniu týchto informácií.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Keďže treba vychádzať z toho, že potraviny v EÚ zodpovedajú jednoznačným právnym 
predpisom Spoločenstva, nie sú doplnkové údaje na úrovni členských štátov, ako sa navrhuje 
v tomto odseku, potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 41
Vnútroštátne opatrenia pre nepredbalené 

vypúšťa sa
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potraviny
(1) Ak sa potraviny ponúkajú na predaj 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam hromadného stravovania bez 
predbalenia, alebo ak sú potraviny 
zabalené v priestoroch predaja na žiadosť
spotrebiteľa alebo predbalené na priamy 
predaj, členské štáty môžu prijať 
podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu, 
akým sa majú uvádzať údaje uvedené 
v článkoch 9 a 10.
(2) Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
nepožadovať poskytnutie niektorých 
z údajov uvedených v ods. 1, okrem 
údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. 
c), za predpokladu že spotrebiteľ alebo 
zariadenie hromadného stravovania 
dostane dostatočné informácie.
(3) Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o znení ustanovení uvedených 
v článkoch 1 a 2.

Or. de

Odôvodnenie

Právne predpisy jednotlivých členských štátov by účel tohto nariadenia priviedli do 
absurdnosti a narušovali by vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 42 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa členský štát, ktorý považuje za 
potrebné prijať nové právne predpisy v 
oblasti informácií o potravinách, odvoláva 
na tento článok, Komisiu a ostatné 
členské štáty vopred informuje 
o predpokladaných opatreniach a uvedie 
dôvody, ktoré ich opodstatňujú.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Pozri článok 41 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 42 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušný členský štát môže prijať 
predpokladané opatrenia až po troch 
mesiacoch od oznámenia uvedeného 
v odseku 1 za predpokladu, že nedostal 
negatívne stanovisko zo strany Komisie.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pozri ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 42 - odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Na opatrenia spadajúce do rozsahu 
notifikačného postupu uvedeného v 
odsekoch 1 až 4 sa neuplatňuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem 
a predpisov.

5. Na opatrenia spadajúce do rozsahu 
notifikačného postupu uvedeného v 
odsekoch 2 až 4 sa neuplatňuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem 
a predpisov.

Or. de

Odôvodnenie

Prispôsobenie vzhľadom na zmenu a doplnenie ods. 1 a 3.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
KAPITOLA VII
VÝVOJ VNÚTROŠTÁTNYCH SYSTÉMOV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

KAPITOLA VII vypúšťa sa
Článok 44

Vnútroštátne systémy
(1) Členské štáty môžu prijať, odporučiť 
alebo inak schváliť vnútroštátne systémy 
pozostávajúce výlučne z nezáväzných 
pravidiel ako sú odporúčania, usmernenie, 
normy alebo akékoľvek iné nezáväzné 
pravidlá (ďalej len  „vnútroštátne 
systémy“) s cieľom zabezpečiť 
uplatňovanie nasledujúcich ustanovení a 
v súlade so zásadnými požiadavkami, 
ktoré sú v nich obsiahnuté:
a) článok 33 ods. 2 týkajúci sa ďalších 
foriem vyjadrenia vyhlásenia o výživovej 
hodnote;
b) článok 34 ods. 5 týkajúci sa prezentácie 
vyhlásenia o výživovej hodnote.
(2) Komisia môže ustanoviť vykonávanie 
ostatných ustanovení potravinového 
informačného práva vnútroštátnymi 
systémami s výnimkou ustanovení 
uvedených v odseku 1 a príslušné zásadné 
požiadavky. Tieto opatrenia určené na 
zmenu a doplnenie prvkov tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, jeho doplnením sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.
(3) Vnútroštátne systémy môžu členské 
štáty vyvíjať z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť zainteresovaných strán v súlade 
so všeobecnými zásadami a požiadavkami 
ustanovenými v kapitole II a III tohto 
nariadenia a:
a) v dôsledku dôkladného spotrebiteľského 
prieskumu a
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b) po rozsiahlej konzultácii s celým radom 
zainteresovaných strán čerpajúc 
z osvedčených postupov.
(4) Vnútroštátne systémy zahŕňajú vhodné 
mechanizmy s cieľom umožniť 
spotrebiteľom identifikovať potraviny, 
ktoré sú označené v súlade 
s vnútroštátnymi systémami, na 
monitorovanie úrovne súladu so 
systémom a na hodnotenie jeho vplyvu.
(5) Členské štáty poskytnú Komisii údaje 
o vnútroštátnych systémoch uvedených 
v ods. 1 vrátane identifikátora pre 
potraviny, ktoré sú označované v súlade 
s uvedeným vnútroštátnym systémom. 
Komisia sprístupní tieto údaje verejnosti, 
najmä prostredníctvom tomu venovanej 
internetovej stránky.
(6) Komisia podporuje a organizuje 
výmenu informácií medzi členskými 
štátmi a členskými štátmi a Komisiou 
o záležitostiach týkajúcich sa prijatia 
a vykonávania vnútroštátnych systémov. 
Podporuje účasť zainteresovaných strán 
na takejto výmene, najmä prostredníctvom 
poradnej skupiny pre potravinový reťazec 
a zdravie zvierat a rastlín zriadenej 
rozhodnutím Komisie 2004/613/ES zo 6. 
augusta 2004, týkajúcim sa zriadenia 
poradnej skupiny pre potravinový reťazec 
a zdravie zvierat a rastlín.
(7) Komisia po konzultácii s členskými 
štátmi môže prijať usmernenia týkajúce 
sa uplatňovania tohto článku.

Článok 45
Prezumpcia zhody

(1) Akékoľvek informácie o potravinách 
poskytované v súlade s vnútroštátnym 
systémom sa považujú za vyhovujúce 
zásadným požiadavkám uvedeným 
v článku 44 ods. 1 a ods. 2. 
(2) Uplatňovanie vnútroštátnych systémov 
nesmie vytvárať prekážky voľného 
pohybu výrobkov.
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Článok 46
Opatrenia Spoločenstva

(1) Ak Komisia zastáva názor, že 
vnútroštátny systém nie je v súlade 
s ustanoveniami tohto nariadenia, môže 
po informovaní výboru uvedeného 
v článku 49 ods. 1 prijať rozhodnutie, 
ktorým od členského štátu požaduje, aby 
zrušil alebo zmenil a doplnil uvedený 
vnútroštátny systém.
(2) Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia v súvislosti s ustanoveniami 
uvedenými v článku 44 ods. 1 a ods. 2. 
Tieto opatrenia určené na zmenu a 
doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, jeho doplnením 
sa prijímajú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
49 ods. 3.

Článok 47
Vykonávacie pravidlá

Komisia môže prijať podrobné pravidlá 
pre vykonávanie tejto kapitoly. Tieto 
opatrenia určené na zmenu a doplnenie 
prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú 
zásadný význam, jeho doplnením sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 2.

Or. de

Odôvodnenie

Osobitné vnútroštátne právne predpisy by boli nezáväzné len zdanlivo, de facto by existoval 
tlak na ich dodržiavanie, čo by nebolo v súlade so zásadami vnútorného trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 50 - pododsek - 1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Článok 4 nariadenia (ES) č. 
1924/2006 sa vypúšťa.

Or. de

Odôvodnenie

„Nutričný profil“ je politickým pojmom, a nie vedecky zdôvodniteľná skutočnosť. Nejde 
pritom ani o informáciu, ako skôr o indoktrináciu. Keďže výsledkom predloženého nariadenia 
týkajúceho sa informácií o potravinách bude poskytovanie rozsiahlych, pre priemerného 
spotrebiteľa zrozumiteľných, čitateľných, a tým teda skutočných spotrebiteľských informácií o 
potravinách, je článok 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 nadbytočný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 52a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 52a
Prechodné ustanovenia o uvádzaní 

potravín na trh
Potraviny umiestnené na trh alebo 
označené pred dňom uplatňovania tohto 
nariadenia, ktoré nie sú v súlade s týmto 
nariadením, sa môžu ponechať na trhu až 
do dátumu ich minimálnej trvanlivosti, 
avšak nie dlhšie ako [5 rokov od začiatku 
uplatňovania tohto nariadenia].

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 53 - pododseky 3 a 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 29 až 34 sa uplatňujú od [prvého 
dňa mesiaca 3 roky po nadobudnutí 
účinnosti] okrem prípadu potravín 
označovaných prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov, ktoré majú 
v deň nadobudnutia účinnosti menej než 10
zamestnancov, a ktorých ročný obrat 
a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 
2 milióny EUR,  kde sa uplatňujú od 
[prvého dňa mesiaca 5 rokov po 
nadobudnutí účinnosti].

Články 29 až 34 sa uplatňujú od [prvého 
dňa mesiaca 3 roky po nadobudnutí 
účinnosti] okrem prípadu potravín 
označovaných prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov, ktoré majú 
v deň nadobudnutia účinnosti menej než 25
zamestnancov, a ktorých ročný obrat 
a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 
2 milióny EUR, kde sa uplatňujú od 
[prvého dňa mesiaca 5 rokov po 
nadobudnutí účinnosti].

Or. de

Odôvodnenie

Prispôsobenie vzhľadom na nariadenie o zdravotných tvrdeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Príloha I - odsek 1 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) energetickej hodnoty; alebo a) energetickej hodnoty; 

Or. de

Odôvodnenie

Na objasnenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Príloha I - odsek 1 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) energetickej hodnoty a jednej alebo 
viacerých z týchto živín:

b) jednej alebo viacerých z týchto živín 
alebo zložiek:

tuky, tuky,

uhľohydráty, bielkoviny,
vláknina, uhľohydráty,

bielkoviny, vláknina,
soľ, sodík zo soli;
vitamíny a minerálny uvedené v prílohe XI 
časť A bod 1 a prítomné vo významných 
množstvách definovaných v prílohe XI 
časť A bod 2.

vitamíny a minerálny uvedené v prílohe XI 
časť A bod 1 a prítomné vo významných 
množstvách definovaných v prílohe XI 
časť A bod 2.

Or. de

Odôvodnenie

Vyzdvihnutie významu bielkovín zmenou poradia a zdôraznenie výživových vlastností sodíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Príloha I - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. „trans mastné kyseliny“ sú mastné 
kyseliny s najmenej jednou
nekonjugovanou (menovite prerušenou 
aspoň jednou metylénovou skupinou) 
dvojitou väzbou uhlík-uhlík v trans 
konfigurácii;

4. „trans-mastné kyseliny“ sú syntetické
mastné kyseliny s najmenej jednou 
nekonjugovanou (menovite prerušenou 
aspoň jednou metylénovou skupinou) 
dvojitou väzbou uhlík-uhlík v trans 
konfigurácii;

Or. de
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Odôvodnenie

Výsledky štúdií preukázali, že prírodné trans-mastné kyseliny sa odlišujú od syntetických 
trans-mastných kyselín a ani pri zvýšenej konzumácii nemajú škodlivé účinky na zdravie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Príloha I - odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. „nové cukry“ znamenajú látky 
príbuzné cukru, ktoré sa radia do oblasti 
nových potravín (novel food), ako 
izomaltulóza a D-tagatóza.

Or. de

Odôvodnenie

D-tagatóza a izomaltulóza sú povolenými výrobkami v oblasti nových potravín. Patria do 
skupiny cukrov, od troch bežných druhov cukrov sa však odlišujú kalorickou hodnotou, 
hladinou krvného cukru a mierou vzniku zubného kazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Príloha I - odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. „bielkoviny“ znamenajú obsah 
bielkovín vypočítaný pomocou vzorca: 
bielkoviny = celkové množstvo dusíka 
podľa Kjeldahla × 6,25;

10. „bielkoviny“ znamenajú obsah 
bielkovín vypočítaný pomocou vzorca: 
bielkoviny = celkové množstvo dusíka 
podľa Kjeldahla × 6,25, v prípade 
mliečnych bielkovín x 6.38;

Or. de

Odôvodnenie

Podľa noriem CODEX je v prípade mliečnych výrobkov vyrobených zo živočíšnych bielkovín 
medzinárodným prepočítavacím koeficientom hodnota 6,38. V súčasnosti sa prepočítavací 
koeficient 6,38 používa aj na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Príloha I - odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. „hlavné zorné pole“ je zorné pole, 
ktoré je najpravdepodobnejšie zobrazené
alebo viditeľné za normálnych alebo 
bežných podmienok predaja alebo 
používania.

13. „predná strana obalu“ je strana alebo 
časť obalu potraviny, ktorá je 
najpravdepodobnejšie rozpoznateľná alebo 
viditeľná za normálnych alebo bežných 
podmienok predaja alebo používania.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „predná strana“ je tu vhodnejší, pretože znamená prednú časť, a pokiaľ to nie je 
možné, hornú stranu obalu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Príloha II - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ZLOŽKY SPÔSOBUJÚCE ALERGIE 
ALEBO NEZNÁŠANLIVOSŤ

ZLOŽKY, KTORĚ MÔŽU VYVOLAŤ
ALERGIE ALEBO NEZNÁŠANLIVOSŤ

Or. de

Odôvodnenie

Zložky všeobecne nespôsobujú alergie alebo neznášanlivosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Príloha II - odsek 1 - písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) obilnín použitých pri výrobe destilátov 
alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho 
pôvodu pre alkoholické a iné nápoje 
obsahujúce viac ako 1,2 objemového 
percenta alkoholu.

d) obilnín použitých pri výrobe 
alkoholických destilátov.

Or. de

Odôvodnenie

Destilácia alkoholu nezanecháva žiadne alergény. Keďže alkoholické destiláty sa nepoužívajú 
len na výrobu alkoholických nápojov, ale aj potravín, musí sa zabezpečiť, aby príslušné 
výrobky neniesli zavádzajúce označenie o neprítomnosti alergénov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Príloha II - odsek 7 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) srvátky použitej na výrobu destilátov 
alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho 
pôvodu pre alkoholické a iné nápoje 
obsahujúce viac ako 1,2 objemového 
percenta alkoholu;

a) obilnín použitých pri výrobe 
alkoholických destilátov.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri bod 1 písm. d).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Príloha II - odsek 8 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) orechov používaných na výrobu 
destilátov alebo etylalkoholu prírodného 
pôvodu pre alkoholické a iné nápoje 
obsahujúce viac ako 1,2 objemového 
percenta alkoholu.

a) orechov používaných na výrobu 
alkoholických destilátov.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri bod 1 písm. d). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Príloha IV - zarážky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

nespracované produkty, ktoré pozostávajú 
z jedinej zložky alebo kategórie zložiek;

čerstvé ovocie a zelenina a nespracované 
produkty, ktoré pozostávajú z jedinej 
zložky alebo kategórie zložiek;

spracované produkty, ktoré boli spracované 
len údením alebo zrením, a ktoré 
pozostávajú z jednej zložky alebo kategórie 
zložiek;

spracované produkty, ktoré boli spracované 
len zrením, a ktoré pozostávajú z jednej 
zložky alebo kategórie zložiek;

r. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Príloha IV - zarážka 17a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— nepredbalené potraviny vrátane 
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výrobkov spoločného stravovania určené 
na priamu konzumáciu.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri príslušný článok 17 ods. 3a (nový) a článok 22 ods. 1 písm. ba) (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Príloha IV - zarážka 17b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— sezónne cukrovinky, najmä výrobky z 
cukru a čokolády vo forme figúrok.

Or. de

Odôvodnenie

Čokoládové výrobky ako veľkonočné zajace, vianočné figúrky atď. by sa mali ako tradičné 
sezónne výrobky z vyhlásenia o výživovej hodnote vyňať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Príloha V - časť B - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Názov potraviny obsahuje alebo je 
doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa 
fyzikálneho stavu potraviny alebo jej 
špecifického spracovania (napríklad 
práškový, sušený mrazom, hlboko 
zmrazený, rýchlo zmrazený, 
koncentrovaný, údený) vo všetkých 
prípadoch, kedy by vynechanie takýchto 
informácií mohlo uviesť kupujúceho do 
omylu.

1. Názov potraviny obsahuje alebo je 
doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa 
fyzikálneho stavu potraviny alebo jej 
špecifického spracovania (napríklad 
práškový, sušený mrazom, hlboko 
zmrazený, rýchlo zmrazený, rozmrazený, 
koncentrovaný, údený) vo všetkých 
prípadoch, kedy by vynechanie takýchto 
informácií mohlo uviesť kupujúceho do 
omylu.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Príloha VI - časť B - tabuľka - riadok 17 - stĺpec 2 - pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S výnimkou hovädzieho mäsa toto 
vymedzenie pojmu zahŕňa aj mäso, ktoré 
sa získava mechanickým oddelením od 
kostí a na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie 
pojmu „mechanicky separované mäso“ v 
prílohe I oddiel 1.14 nariadenia (ES) č. 
853/2004.

Or. de

Odôvodnenie

Toto objasnenie je potrebné z dôvodu spoločného vnútorného trhu, pretože členské štáty 
kategorizujú toto mäso odlišne. Napríklad v Írsku, Spojenom kráľovstve, Belgicku, 
Francúzsku, Holandsku, Dánsku, Fínsku, Švédsku a v niektorých nových členských štátov sa 
toto mäso bez obmedzení pokladá za „mäso“, zatiaľ čo iné členské štáty, napr. Nemecko, toto 
mäso zaraďujú medzi „mechanicky separované mäso“. Tým sa v značnej miere narúša 
hospodárska súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Príloha IX

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IX Príloha sa vypúšťa

Or. de

Odôvodnenie

Prenesenie do legislatívneho textu ako článok 25.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Príloha XIII - časť C - názov a tabuľka - stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poradie prezentácie energetických hodnôt 
a živín vo vyhlásení o výživovej hodnote

Poradie prezentácie energetických hodnôt 
a živín vo nepovinnom rozšírenom 
vyhlásení o výživovej hodnote

Poradie prezentácie informácií 
o energetickej hodnote prípadne živinách je 
takéto:

Poradie prezentácie informácií 
o energetickej hodnote prípadne živinách je 
takéto:

Energetická hodnota      Energetická hodnota      

tuk bielkoviny 
z toho tuky................
Nasýtené mastné kyseliny                            z toho
trans mastné kyseliny                       nasýtené mastné kyseliny                            
mononenasýtené mastné kyseliny                           trans-mastné kyseliny                       
polynenasýtené mastné kyseliny                      mononenasýtené mastné kyseliny                            
Uhľohydráty                                         polynenasýtené mastné kyseliny                        
        z toho uhľohydráty                                         
Cukry                                                            z toho
alkoholické cukry                            cukry                                                    
škrob                                                      polyalkoholy                            
vláknina                                               škrob                                                      
bielkoviny                                                        vláknina                                               
Soľ                                                             sodík zo soli                                                             
vitamíny a minerálny vitamíny a minerálny

Or. de

Odôvodnenie

Bielkoviny sú životne dôležité živiny, a preto patria na popredné miesto, pozri prílohu 1 bod 1 
písm. b).

Adlib Express Watermark



PE415.015v01-00 86/90 PR\749676SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Súvislosti

Spotrebitelia majú právo vedieť, čo obsahuje potravina, ktorú si chcú kúpiť. Z tohto dôvodu 
sú informácie o zložení a výživovej hodnote potravín nevyhnutné, pretože spotrebiteľom 
umožňujú rozhodovať sa pri nákupe informovane a cielene. Aj keď v rámci právnych 
predpisov Spoločenstva existuje celý súbor nariadení a smerníc o zložkách a označovaní 
potravín, doposiaľ neboli stanovené žiadne obsiahle pravidlá povinného označovania. Okrem 
toho, že množstvo všeobecných a špecifických právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich 
sa informácií o potravinách sa medzičasom stalo len ťažko prehľadným a vedie teda skôr ku 
právnej neistote, dochádza v dôsledku ďalších právnych predpisov jednotlivých členských 
štátoch k narušovaniu hospodárskej súťaže a prekážkam obchodu na vnútornom trhu 
Európskej únie. Tieto problémy môže odstrániť len jednotné označovanie potravín na úrovni 
EÚ. 

2. Návrh Komisie

Koncom januára 2008 predložila Komisia Parlamentu a Rade návrh na prepracovanie 
právnych predpisov EÚ o označovaní potravín. Tento návrh má slúžiť lepšej právnej regulácii 
a mal by teda zjednodušiť existujúci právny rámec týkajúci sa označovania potravín tak, že 
zlúči a nahradí sedem smerníc a jedno nariadenie. Ďalej má znížiť byrokraciu, poskytnúť 
väčšiu právnu istotu stranám zúčastneným na potravinovom reťazci, zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskeho potravinárskeho priemyslu, zaistiť bezpečnosť potravín, 
ako aj poskytovanie rozsiahlych informácií spotrebiteľom o potravinách, a zároveň podporiť 
zdravú výživu ako súčasť stratégie Európskej únie v boji proti obezite. Návrh nariadenia 
zahŕňa tieto hlavné body:

Povinné údaje
Návrh Komisie zavádza pre označovanie potravín niekoľko nových povinných údajov 
(článok 9). Okrem iného k nim patrí rozšírenie označovania alergénov na nepredbalené 
potraviny (článok 22), ako aj rozsiahle vyhlásenie o výživovej hodnote. Podľa Komisie musia 
mať všetky povinné údaje minimálnu veľkosť písma 3 mm. Výnimky z povinného 
označovania majú platiť pre alkoholické nápoje, a to víno, pivo a liehoviny.

Údaje o výživovej hodnote a ich zobrazenie
Komisia ďalej navrhuje, aby sa v hlavnom zornom poli obalu uvádzalo rozsiahle vyhlásenie 
o výživovej hodnote (články 29 až 34). Stanovené údaje o energetickej hodnote potraviny 
a výživných látkach ako tuky, nasýtené mastné kyseliny, uhľohydráty, cukry a soľ (článok 29 
ods. 1) sa musia udávať v príslušnom poradí na prednej strane obalu, a to buď ako podiel 
na 100 g alebo 100 ml či jednu porciu. Ďalšie údaje (článok 29 ods. 2) sa môžu uviesť 
na inom mieste obalu, v každom prípade však musia byť vo forme tabuľky, ktorá zobrazuje 
výživové hodnoty (článok 34 ods. 2). Všetky údaje sa majú vzťahovať na 100 g/100 ml alebo 
na jednu porciu v prípade porciovaného balenia a vyjadrovať percentuálny podiel odporúčanej 
dennej dávky pre príslušnú živinu (článok 31).
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Vnútroštátne systémy označovania
Návrh Komisie ponúka členským štátom rozsiahle možnosti vnútroštátnej regulácie. Podľa 
kapitoly VI a VII majú mať členské štáty možnosť v osobitných prípadoch vydávať právne 
predpisy týkajúce sa určitých kategórií potravín a dodatočne k stanovenej forme zobrazenia 
môžu vytvárať vnútroštátne systémy označovania (článok 44 ods. 3 a článok 34 ods. 5). 
Okrem toho by mali mať členské štáty možnosť v prípade nepredbalených potravín, 
napr. pečiva a spracovaných mäsových výrobkov, a potravín v rámci spoločného stravovania 
v reštauráciách, veľkokapacitných kuchyniach atď. stanoviť vnútroštátne pravidlá pre spôsob 
zobrazovania, prípadne – s výnimkou označovania alergénov – rozhodnúť o vynechaní 
niektorých povinných údajov (článok 41). 

3. Pripomienky spravodajkyne

Spravodajkyňa v zásade víta návrh nariadenia predložený Komisiou. Zavedenie 
celoeurópskeho jednotného systému označovania potravín je nevyhnutné: na jednej strane táto 
úprava prispeje k transparentnosti v prospech spotrebiteľa, na druhej strane ale aj k lepšej 
prehľadnosti stavu právnych predpisov v rámci Spoločenstva v oblasti potravín, a tým aj 
k väčšej právnej istote v záujme potravinárskych podnikov tým, že sa celý súbor existujúcich 
právnych predpisov zhrnie do nového nariadenia. Takéto nové a rozsiahle nariadenie 
o označovaní potravín môže spotrebiteľovi pomôcť rozhodovať sa pri nákupe informovane 
a cielene, čím mu umožní prispôsobiť svoju výživu vlastným želaniam a potrebám. Táto 
skutočnosť by mohla mať takisto pozitívny vplyv na zdravie európskeho obyvateľstva. 
So zreteľom na spoločný vnútorný trh má nesmierny význam aj hľadisko harmonizácie 
označovania potravín, pretože dodatočné vnútroštátne právne predpisy a rôzne výklady 
existujúcich právnych predpisov v oblasti potravín zo strany jednotlivých členských štátov 
spôsobujú prekážky obchodu a narúšajú hospodársku súťaž. Odstránenie tohto nesúladu môže 
viesť k zníženiu nákladov výrobcov potravín a obchodníkov, a tým nakoniec aj cien 
pre spotrebiteľov.

Navrhované zriadenie celoeurópskeho systému označovania potravín, ako sa uvádza 
v nariadení, však spravodajkyňa nevníma ako vhodné na zníženie byrokracie či zjednodušenie 
právnych predpisov ani ako pomoc spotrebiteľom pri získavaní lepších informácií 
o potravinách. Komisia niektoré body príliš zjednodušila. Niektoré časti návrhu sú 
nerealistické a viedli by okrem iného k značnému zvýšeniu nákladov výrobcov potravín a 
obchodníkov. Pokiaľ ide o spotrebiteľa, možno predpokladať, že plánované množstvo 
informácií by bolo skôr mätúce než zjednodušujúce. Úplne nepochopiteľný sa zdá byť zámer 
poskytnúť členským štátom rozsiahle možnosti vnútroštátnej regulácie. Tento krok by viedol 
k ďalšiemu roztriešteniu vnútorného trhu s potravinami a účel tohto návrhu nariadenia by 
priviedol ad absurdum. 

Navyše nie je pochopiteľné, prečo Komisia predkladá svoj návrh teraz, pretože doteraz jediný 
vedecký prieskum o vplyve označovania potravín na výber spotrebiteľov pri kúpe, ktorý sa 
týkal všetkých členských štátov, sa začal realizovať len v auguste 2008. Tento prieskum 
podporovaný v rámci 7. rámcového programu by mal byť v podstate základom tohto návrhu 
nariadenia týkajúceho sa informácií o potravinách. S konkrétnymi výsledkami však možno 
rátať približne až o tri roky. V súčasnosti teda možno pri tvorbe nových právnych predpisov 
v oblasti označovania vychádzať nanajvýš z dohadov a subjektívnych skúseností 
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zúčastnených strán, a preto návrh Komisie pracuje len s domnienkami o želaniach a potrebách 
spotrebiteľov. Nedá sa odhadnúť, či konečné nariadenie bude skutočne prínosné 
pre priemerného spotrebiteľa v rámci EÚ alebo či sa bude musieť na základe nových 
výsledkov výskumu o niekoľko rokov od základu prepracovať. Táto skutočnosť je osobitne 
dôležitá z dôvodu, že sa dá očakávať, že nová úprava bude mať veľmi výrazný finančný vplyv 
na výrobcov potravín a obchodníkov. Ani o tom však Komisia neposkytuje žiadne informácie 
a vo svojom návrhu zastáva pozoruhodný názor, že externá expertíza nebola potrebná.

Spravodajkyňa považuje za nevyhnutné, aby sa návrh Komisie rozsiahlo upravil, a to 
napríklad v týchto oblastiach:

— všeobecná požiadavka minimálnej veľkosti písma 3 mm nie je v skutočnosti 
uskutočniteľná. Platí to najmä, nie však výlučne, v prípade výrobkov s viacjazyčnými 
nápismi. Povinná veľkosť písma 3 mm by viedla k zväčšeniu obalov potravín, dodatočnému 
odpadu z týchto obalov a prípadne aj k väčším porciám. Samotná veľkosť písma okrem toho 
nie je pre čitateľnosť rozhodujúca. Spravodajkyňa preto vymedzuje pojem „čitateľnosť“ 
informácií o potravinách a navrhuje vypracovať usmernenia na jeho uplatňovanie v rámci 
konzultačného postupu. 

— Komisia zdôvodňuje svoj zámer priznať členským štátom možnosť vytvárania vlastných 
systémov označovania zásadou subsidiarity. Poukazuje pritom na to, že prostredníctvom tohto 
mechanizmu riadenia zdola nahor možno vyvinúť inovatívne riešenia v oblasti označovania. 
Spravodajkyňa však zastáva názor, že vnútroštátne systémy označovania v krajnom prípade 
povedú k zmätku, právnej neistote a rozsiahlemu narušeniu hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu. Treba totiž vychádzať z toho, že predpisy členských štátov v oblasti 
označovania by aj napriek navonok zdanlivej dobrovoľnosti mali de facto rovnaký účinok ako 
záväzné požiadavky. Vzhľadom na skutočnosť, že veľká časť potravinárskych podnikov v EÚ 
svoje výrobky uvádza na trh vo viac ako jednom členskom štáte, museli by sa vždy vyrábať 
špecifické obaly a predovšetkým by sa muselo zabezpečiť náležité skladovanie výrobkov. 
Príslušné dodatočné náklady vo výške mnohých miliárd EUR by potravinársky priemysel, 
pre ktorý sú typické prevažne malé alebo stredné podniky, niesol len ťažko a nakoniec by sa 
toto zaťaženie prejavilo u spotrebiteľov. Nakoniec samotná predstava, že v budúcnosti sa 
postupne zavedie 27 rozdielnych doplnkových systémov označovania, a to v rozdielnej dobe, 
poukazuje na nezmyselnosť tohto zámeru. Spravodajkyňa preto očakáva, že príslušné články 
sa vypustia. To však neznamená, že existujúce nepovinné systémy označovania obchodníkov 
alebo niektorých výrobcov potravín by sa mali v budúcnosti zakázať. Opak je pravdou: okrem 
povinných údajov by sa malo umožniť opakovanie údajov na inom mieste obalu alebo ich 
doplnenie o ďalšie údaje v ľubovoľnej forme. To samozrejme nemožno uskutočniť na úkor 
rýchleho nájdenia a čitateľnosti povinných údajov.

— Podľa názoru spravodajkyne by zahltenie prednej strany potravinových obalov veľkým 
počtom informácií o výživovej hodnote, a to vždy na 100 g alebo 100 ml či jednu porciu, 
alebo kombináciou viacerých údajov, napr. hodnoty v gramoch spolu s percentuálnym 
vyjadrením odporúčanej dennej dávky určitej skupiny obyvateľov, viedlo k tomu, že týmto 
informáciám sa nakoniec nebude venovať žiadna pozornosť. Spotrebiteľ navyše pri nákupe 
nemá v zornom poli len jeden obal výrobku, ale celé rady obalov na regáloch obchodov 
s potravinami. Keďže sa podľa doterajších poznatkov zameriava prevažná väčšina 
spotrebiteľov predovšetkým na energetickú hodnotu potraviny, mal by povinný údaj o tejto 
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hodnote uvedený v kcal alebo kj na prednej strane obalu postačovať. To, ktoré výživné látky 
túto energetickú hodnotu výrobku tvoria, možno zistiť z povinných informácií tabuľky 
s výživovými hodnotami. Pokiaľ by sa v rámci obchodu alebo priemyslu dospelo k iným 
poznatkom, čo sa týka želaní spotrebiteľov, môžu sa na prednej strane obalu dobrovoľne 
uviesť, ako už bolo uvedené, doplnkové údaje.

Potravinárske remeslá, napr. pekári, cukrári, mäsiari, prevádzkovatelia reštaurácií atď., 
ponúkajú na predaj, resp. priamu konzumáciu, prevažne nepredbalený tovar. Tieto výrobky 
z pravidla nie sú normalizované, takže podliehajú remeselne podmieneným výkyvom 
v zložení a predajnej váhe. Okrem toho treba zohľadniť, že práve potravinárske remeslá sú 
zárukou zachovania a rozmanitosti regionálnych špecialít v Európskej únii. V tomto nariadení 
sa preto musia tieto osobitné okolnosti zohľadniť. Návrh Komisie predpokladá, že úprava 
označovania potravín pri nepredbalených výrobkoch by mala spadať do právomocí členských 
štátov: mali by rozhodovať nielen o spôsobe zobrazenia, ale prípadne aj o výnimkách 
z povinných údajov. Ak by členské štáty výnimky nestanovili alebo by sa s touto osobitnou 
úpravou oneskorili, museli by predajcovia voľného tovaru poskytnúť všetky údaje, ktoré sa 
uvádzajú v nariadení. To by na základe uvedených osobitostí potravinárskych remesiel viedlo 
k právnej neistote a ohrozilo by predovšetkým existenciu malých podnikov. Pre tieto podniky 
je takmer nemožné, aby poskytovali obsiahle vyhlásenie o výživovej hodnote. Preto 
spravodajkyňa zastáva názor, že nepredbalený tovar by sa mal z nariadenia z veľkej časti 
vyňať. Výnimku tu tvoria informácie o alergénoch, ktoré možno podať i v rámci 
potravinárskych remesiel. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že už z nariadenia (ES) 
č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách sú pri ich označovaní 
vyňaté tie výrobky, ktoré sa balia až priamo pri predaji.

4. Záver

Toto nariadenie by malo predpisovať označovanie potravín všeobecne platné v celej EÚ, 
ktoré by sa s niekoľkými výnimkami uplatňovalo na všetky výrobky potravinárskych 
podnikov, a teda nielen na určité kategórie potravín. Treba zdôrazniť, že takáto úprava môže 
zohľadniť len priemerného spotrebiteľa, t. j. občanov s priemerným vzdelaním, informáciami 
a zdravím, s výnimkou osôb alergických na potraviny, ale nie osobitné skupiny pacientov. 
Povinné označovanie potravín by malo svojprávnym občanom pomôcť rozhodovať sa o kúpe 
zodpovedne, a teda informovane a cielene. 

Tento cieľ však nemožno dosiahnuť prostredníctvom návrhu Komisie. Navrhované 
znázornenie povinných údajov má skôr bližšie k výchove spotrebiteľa ako k informáciám 
pre neho. Komisia má v úmysle okrem označovania potravín upraviť „zdravú“ výživu 
spotrebiteľov. Požiadavky návrhu Komisie sú čiastočne nerealistické. Zámer harmonizácie 
v záujme európskeho vnútorného trhu by bol z dôvodu plánu povoliť vnútroštátne osobitné 
pravidlá privedený ad absurdum. V zásade zvláštna a povážlivá je skutočnosť, že Komisia 
vypracovala návrh nariadenia bez toho, aby do neho zahrnula vedecké know-how. Ďalej je 
nepochopiteľné, že návrh sa predkladá v čase, keď sú síce k dispozícii ojedinele obmedzené 
vedecké výskumy, vypracovanie rozsiahlej štúdie sa však ešte len začalo. 

Spravodajkyňa navrhuje rozsiahlu úpravu smeru navrhnutého Komisiou. Upozorňuje na to, že 
plánované povinné označovanie potravín bez rozsiahlych vedeckých poznatkoch o vplyve 
informácií o potravinách na správanie spotrebiteľov môže obsiahnuť len základné informácie. 
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Ďalej môže zákonodarca zabezpečiť, aby povinné označenie bolo čitateľné a zrozumiteľné. 
Len takáto úprava zabezpečí dostatok flexibility, pretože v trhovom hospodárstve sa ponuka 
riadi dopytom. Ak budú v budúcnosti k dispozícii nové poznatky o želaniach a potrebách 
spotrebiteľov v EÚ, mohli by potravinárske podniky vo vlastnom záujme rýchlo reagovať 
dobrovoľným poskytnutím doplnkových informácií. 

Na záver treba pripomenúť, že označovanie potravín je len jednou z mnohých hľadísk 
spotrebiteľských informácií v oblasti výživy. Zvyšovanie povedomia obyvateľstva o relatívne 
zdravom životnom štýle, napríklad formou kampaní a vzdelávacích opatrení v členských 
štátov, môže doplniť, nie však nahradiť. A nakoniec, v našom spoločenskom systéme nemôžu 
a nesmú žiadne predpisy zbaviť občanov ich vlastnej zodpovednosti, príp. zodpovednosti 
rodičov za deti. 
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