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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod:

Tímto novým nařízením se ruší dvě směrnice:
– směrnice 2000/13/ES týkající se označování potravin,
– směrnice 90/496/ES o nutričním označování potravin.

Cílem nařízení je vytvořit právní rámec pro informace uváděné na potravinách. Nařízení bylo 
předloženo v souvislosti s obecně se zvyšujícím povědomím o důležitosti zdravějšího 
stravování. Evropští spotřebitelé věnují obsahu potravinářských výrobků stále větší pozornost 
díky informačním kampaním pořádaným jak Evropskou komisí, tak členskými státy. Několik 
průmyslových uskupení ostatně již reagovalo na požadavky spotřebitelů a zlepšilo 
označování. 

V důsledku tohoto nařízení by měli mít spotřebitelé přístup k jasným, srozumitelným
a čitelným informacím, které jim umožní informovaný výběr potravin.

Hlavní směry navrhované ve stanovisku Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova:

– povinné informace o potravinách
Kromě povinných informací, které navrhuje Komise, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
přijal kompromis, který ukládá označení provenience na některých typech výrobků. Odkaz 
na původ se zrušuje: jedná-li se totiž o zemi původu, může jít o zemi, kde došlo
k poslednímu zpracování zboží (nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní 
kodex Společenství). Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova však chce, aby na baleních 
bylo uvedeno u ovoce a zeleniny místo jejich sklizně, u ryb místo, kde byly uloveny, u jiných 
zvířat místo, kde se narodila a byla v chovu atd., a nikoli země, kde bylo maso z nich uvařeno 
nebo vyuzeno. Proto chce na tomto místě raději údaj o místě provenience. Každý Evropan 
totiž musí mít možnost zjistit, odkud pocházejí potraviny, které konzumuje, aby si mohl 
informovaněji vybírat (zejména aby věděl, zda kupuje „místní“ produkt, či nikoli) a aby mohl 
určit ekologickou stopu dané potraviny. Tyto zásady transparentnosti a vysledovatelnosti tvoří 
základ spotřebitelských práv. Výbor pro zemědělství proto požaduje označení provenience 
pro nezpracované potraviny nebo pro potraviny jednosložkové (tyto potraviny jsou 
definovány jako všechny potraviny, které kromě soli, cukru, koření, vody, přísad, aromat 
nebo enzymů obsahují pouze jednu složku), a také pro primární složky na bázi masa
a mléčných výrobků u krmných směsí. Dále, s výjimkou hovězího a telecího masa může 
označení provenience udávat jedno místo pouze v případě, že se zvířata narodila, byla 
chována a poražena ve stejné zemi nebo na stejném místě. V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde se zvířata narodila, byla chována a poražena. 

Pokud jde o formu uvádění údajů, musí být povinné informace jasné, čitelné a srozumitelné, 
aby spotřebitele neuvedly v omyl. Povinná velikost 3 mm je nevyhovující: bude mít za 
následek zvětšení balení, což bude mít nepříznivé dopady na životní prostředí. Proto Výbor 
pro zemědělství a rozvoj venkova navrhuje přizpůsobit velikost písma povinných informací 
velikosti balení: minimálně 1 mm u balení, jejichž největší plocha – nebo etiketa – má 25–100 
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cm2, a minimálně 1,2 mm u balení, jejichž největší plocha – nebo etiketa – má více než 100 
cm2. Dále je nezbytné zajistit výrazný kontrast mezi tištěnými písmeny a podkladem.

Je třeba připravit evropské informační a vzdělávací programy, aby lidé etiketám rozuměli
a aby se zlepšila účinnost nařízení. Je třeba, aby evropští spotřebitelé byli v této oblasti lépe 
informováni, aby si mohli informovaně vybírat. V některých zemích existují vzdělávací 
programy určené dospělým, například ve formě večerních kurzů, nebo výchovné programy 
pro děti, a to od nejranějšího věku. V belgických středních školách existují tzv. výbory pro 
zdraví, tvořené učiteli, výchovnými pracovníky a kuchaři, které mají podporovat zdravé 
výrobky a vyvážené stravování. Podporovat tyto programy v celé Evropě je důležité, aby měli 
spotřebitelé nástroje, které jim umožní stravovat se zdravě a vyváženě. Je nutné podporovat
a posilovat sdružení a struktury, které v tomto směru působí, neboť pomáhají zvyšovat 
povědomí evropských občanů.

Evropská komise ostatně povoluje uvádění určitých povinných údajů i jiným způsobem než 
vyznačením na etiketě, což umožňují nové informační a komunikační technologie. Můžeme si 
představit, že spotřebitelé budou mít při nákupu k dispozici všechny povinné informace 
prostřednictvím elektronických terminálů v samoobsluhách.

– povinné nutriční údaje
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova se domnívá, že pro lepší informování spotřebitele je 
nezbytné do povinných nutričních údajů zahrnout umělé trans-tuky, bílkoviny a vlákninu; je 
třeba rovněž zajistit rozlišení přírodních cukrů a přidaných cukrů. Je však proti jakémukoli 
přidávání nových informací, veden logickou úvahou: příliš mnoho informací ztrácí 
informační hodnotu. 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova také změnil návrh Komise, pokud jde o uvádění 
povinných nutričních údajů. Požaduje uvádění energetické hodnoty vyjádřené v kilokaloriích 
vpravo dole na viditelné straně obalu a celkovou zbývající část nutričního označení ve 
stejném zorném poli ve formě tabulky na stále stejném místě. 

– alkoholické nápoje
Alkoholické nápoje jsou z návrhu vyňaty právě proto, že obsahují alkohol. Bylo bych chybou 
označovat tyto produkty způsobem, který může spotřebitele uvádět v omyl nebo podporovat 
nepřiměřenou spotřebu těchto produktů. Bylo by rovněž chybou, kdyby tyto návrhy byly 
diskriminační a narušovaly hospodářskou soutěž mezi konkurenčními produkty. V prvotním 
návrhu Komise jsou víno, pivo a lihoviny na období 5 let vyňaty z povinnosti uvádět povinné 
informace. V zájmu spravedlivějšího přístupu proto Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
navrhuje, aby byly z této povinnosti vyňaty všechny alkoholické nápoje (tj. nápoje s obsahem 
alkoholu vyšším než 1,2 %), s výjimkou míchaných alkoholických nápojů, jinak nazývaných 
„alkoholické limonády“. Tyto nápoje uvádějí mladé spotřebitele v omyl, protože obsahují 
značné množství alkoholu, jehož chuť je překryta slazenou sodovkou. Ty tedy vyňaty být 
nesmějí: u těchto nápojů musí být uváděn seznam složek a nutriční údaje, aby se mladí 
spotřebitelé dozvěděli, z čeho jsou tyto nápoje složeny.
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– nebalené potraviny
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova podporuje návrh Komise ukládající povinnost 
uvádět u nebalených potravin informace o alergenech. Aby však byl zachován současný status 
quo a prodejcům nebalených potravin nebyla ukládána přílišná omezení, navrhuje Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova změnit návrh Komise, pokud jde o ostatní povinné informace: 
jejich uvádění by nemělo být povinné, pokud některý členský stát nepřijme předpisy 
vyžadující, aby všechny nebo některé tyto údaje byly na potravinách uváděny. Navíc jsou 
klienti na svou žádost o alergenech informováni v místě prodeje.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah 
mezi stravováním a zdravím, stejně jako
o vhodný způsob stravování odpovídající 
individuálním potřebám. Bílá kniha 
Komise o strategii pro Evropu týkající se 
zdravotních problémů souvisejících
s výživou, nadváhou a obezitou uvádí, že 
nutriční označování potravin je jedním ze 
způsobů informování spotřebitelů o složení 
potravin, který jim pomáhá při 
informovaném výběru. Vzdělávací
a informační kampaně vedené členskými 
státy jsou důležitým mechanismem pro to, 
aby spotřebitelé informace o potravinách 
lépe chápali. Strategie spotřebitelské 
politiky EU pro období 2007–2013 
zdůraznila, že jak pro účinnou 
hospodářskou soutěž, tak pro blaho 
spotřebitelů je možnost informovaného 
výběru zásadní. K tomuto výběru by 
významně přispělo, kdyby spotřebitelé 
znali základní zásady výživy a příslušné 



PE430.537v02-00 6/61 AD\801217CS.doc

CS

údaje o výživové hodnotě v potravinách.
Proto by členské státy měly financovat 
vzdělávací programy, které evropským 
občanům umožní získat nebo rozšířit 
znalosti v této oblasti. To by bylo možno 
dosáhnout také prostřednictvím 
informačních a vzdělávacích programů 
on-line. Spotřebitelé by tak měli
k dispozici maximum nástrojů, které jim 
umožní informovaný výběr.

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že za financování osvětových a vzdělávacích programů odpovídají členské 
státy, aby se zamezilo odčerpávání prostředků z rozpočtu EU. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro zajištění uceleného a evolučního 
přístupu k informacím poskytovaným 
spotřebitelům o potravinách, které 
konzumují, by měla být zavedena široká 
definice právního předpisu o poskytování 
informací o potravinách vztahující se 
na pravidla obecné i zvláštní povahy, jakož
i široká definice informací o potravinách 
vztahující se na údaje poskytované i jinými 
prostředky než etiketami.

(14) Pro zajištění uceleného a evolučního 
přístupu k informacím poskytovaným 
spotřebitelům o potravinách, které 
konzumují, by měla být zavedena široká 
definice právního předpisu o poskytování 
informací o potravinách vztahující se 
na pravidla obecné i zvláštní povahy, jakož
i široká definice informací a osvětové 
činnosti o potravinách vztahující se na 
údaje poskytované i jinými prostředky 
než etiketami.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti

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

a určitý stupeň organizace. Aktivity, jako 
je příležitostné poskytování potravin 
třetím osobám, podávání pokrmů a prodej 
jídla například při charitativních akcích 
nebo na trzích místní komunity či při 
setkáních, ani různé formy přímého 
prodeje potravin zemědělci nespadají do 
působnosti tohoto nařízení. Aby nebyly 
příliš zatíženy zejména malé a střední 
podniky zabývající se řemeslnou výrobou 
potravin a maloobchodním prodejem 
potravin, k nimž patří také zařízení 
společného stravování, nemělo by se 
povinné označování potravin vztahovat na 
nebalené produkty.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Právní předpisy o poskytování 
informací o potravinách se musí též opírat
o požadavky spotřebitelů na informace
a neblokovat inovace v potravinářském 
odvětví. Další flexibilitu zajišťuje možnost 
potravinářských podniků dobrovolně 
uvádět další informace.

Odůvodnění

Inovace slouží spotřebitelům. Dostatečná flexibilita v souvislosti s těmito novými předpisy se 
zajistí jedině tehdy, budou-li mít potravinářské podniky možnost dobrovolně uvádět další 
informace, a tak reagovat na nová přání zákazníků. 

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Pro zajištění souladu se současnými cíli EU v oblasti řádného fungování vnitřního trhu je 
zásadní, aby jakékoli nové požadavky byly oznámeny všem zúčastněným stranám a aby si je 
důkladně prostudovaly a ujistily se, že jsou opodstatněné a nenarušují volný pohyb zboží.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pravidla poskytování informací
o potravinách by měla zakázat používání 
informací, které by uváděly spotřebitele
v omyl nebo které připisují potravinám 
léčebné vlastnosti. Má-li tento zákaz být 
účinný, měl by se vztahovat také na 
obchodní úpravu potravin a na související 
reklamu.

(20) Pravidla poskytování informací
o potravinách by měla kromě již 
existujících ustanovení, která zakazují 
klamavou reklamu, zakázat veškeré 
informace, které by uváděly spotřebitele
v omyl, zejména pokud jde o energetickou 
hodnotu, provenienci nebo složení 
potravin. Má-li tento zákaz být účinný, měl 
by se vztahovat také na obchodní úpravu 
potravin a na související reklamu.

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že již existují ustanovení zakazující klamavou reklamu. Propagace 
produktů s léčebnými vlastnostmi je již upravena v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin. 
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Měl by být vypracován seznam všech 
povinných informací, které by měly být
v zásadě uvedeny na všech potravinách 
určených pro konečného spotřebitele
a zařízení společného stravování. Uvedený 
seznam by měl zachovat informace, které 
jsou již požadovány v rámci stávajících 
právních předpisů vzhledem k tomu, že 
jsou obecně považovány za cenné acquis
v oblasti informací pro spotřebitele.

(22) Měl by být vypracován seznam všech 
povinných informací, které by měly být 
uvedeny na všech potravinách určených 
pro konečného spotřebitele a zařízení 
společného stravování. Uvedený seznam 
by měl zachovat informace, které jsou již 
požadovány v rámci stávajících právních 
předpisů vzhledem k tomu, že jsou obecně 
považovány za cenné acquis v oblasti 
informací pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22 a) Nové informační a komunikační 
technologie mohou při poskytování 
doplňkových informací spotřebitelům hrát 
důležitou roli. Tyto technologie umožňují 
rychlou a levnou výměnu informací. Je 
možné si představit, že by spotřebitelé 
mohli získávat doplňkové informace 
prostřednictvím terminálů umístěných
v obchodních střediscích, které by při 
načtení čárového kódu poskytly informace
o výrobku. Stejně tak se dá předpokládat, 
že spotřebitelé by mohli mít přístup
k doplňkovým informacím 
prostřednictvím příslušné internetové 
stránky. 

Odůvodnění

Nové technologie mají důležitou roli při úsilí o to, aby spotřebitelé lépe rozuměli informacím
o produktech, které kupují.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Jakákoli změna závazných požadavků na označování má významný dopad na odvětví výroby 
potravin a nápojů. Je proto důležité, aby právní předpisy jasně stanovily, že je nutné 
konzultovat všechny zúčastněné strany, pokud jsou zvažovány nové požadavky na označování, 
čímž se zajistí transparentnost procesu a všechny strany dostanou možnost vyjádřit své 
názory.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(25) Etikety na potravinách by měly být 
jasné a srozumitelné, aby pomáhaly 
spotřebitelům při cíleném výběru potravin
a stravy. Studie ukazují, že důležitým 
prvkem pro dosažení maximálního vlivu 
informací na etiketě na spotřebitele je
dobře čitelný text a že nečitelná informace
o produktu je jednou z hlavních příčin 
nespokojenosti spotřebitelů s etiketami 
na potravinách. Proto je třeba zohlednit 
faktory, jako je druh písma, barva
a kontrast v jejich různých kombinacích.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(28) Zvláštní pravidla Společenství 
ohledně označování vín již existují.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne
29. dubna 2008 o společné organizaci trhu
s vínem, kterým se mění nařízení (ES) č. 
1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 
1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušují 
nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 
1493/19991, stanoví vyčerpávající soubor 
technických norem, které kompletně 
pokrývají všechny enologické postupy, 
metody výroby a způsoby obchodní úpravy
a označování vín, což zajišťuje, že všechny 
fáze řetězce jsou ošetřeny a že spotřebitelé 
jsou chráněni a náležitě informováni.
Uvedený právní předpis zejména popisuje 
přesným a vyčerpávajícím způsobem látky,
u nichž je pravděpodobné, že budou při 
výrobním procesu použity, spolu
s podmínkami jejich použití 
prostřednictvím pozitivního seznamu 
enologických postupů a zacházení. Veškeré 
postupy, které nejsou zahrnuty v uvedeném 
seznamu, jsou zakázány. Je tedy vhodné
v tomto stadiu vyjmout víno z povinnosti 
uvádět složky a poskytovat nutriční údaje.
Na pivo, likérová vína, perlivá vína, 
aromatizovaná vína a podobné výrobky 
získané z jiného ovoce než z hroznů, na 
ovocné pivo a lihoviny podle definice čl. 2 
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 
2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1576/892, se budou vztahovat 
stejné výjimky, aby byl zajištěn 
konzistentní přístup a soudržnost
s podmínkami stanovenými pro víno.
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Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu,
a pokud to bude nutné, může v rámci 
tohoto nařízení navrhnout zvláštní 
požadavky.

____________________

1Úř. věst. L 179, 14. 7. 1999, s. 1.

____________________
1Úř. věst. L 148, 6. 6. 2008, s.1.

2Úř. věst. L […], […], s.[…].  2Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

Odůvodnění

Aromatizovaná vína, jejichž hlavní složkou je víno a do kterých se přidává omezené množství 
přírodních složek, by byla diskriminována vůči pivu a destilátům, u kterých je používání 
umělých přídatných látek povoleno, a to by mohlo znamenat vážné riziko důsledků pro 
obchodování s určitými produkty.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Provenience potraviny by se měla 
uvádět vždy, když by opomenutí této 
informace mohlo spotřebitele uvést v omyl, 
co se týče skutečné země původu nebo 
provenience daného výrobku. Dále, aby 
byla zaručena větší transparentnost a větší 
možnost zpětného vysledování, musí být 
místo původu uvedeno u nezpracovaných 
potravin, u jednosložkových potravin a 
u primárních složek na bázi masa
a mléčných výrobků krmných směsí. Ve 
všech případech by uvedení země původu 
nebo provenience mělo být poskytováno 
tak, aby spotřebitele nemátlo, a na základě 
jasně stanovených kritérií, která zajišťují 
stejné podmínky pro zástupce výrobního 
odvětví a spotřebitelům poskytují 
srozumitelnější informace o zemi původu 
nebo provenienci potraviny.

Odůvodnění

Na baleních by měla být uvedena provenience primární složky potraviny na bázi masa
a mléčných výrobků, aby si mohl každý spotřebitel informovaně vybrat. V případě 



AD\801217CS.doc 13/61 PE430.537v02-00

CS

vícesložkových potravin si je navrhovatel vědom důsledků tohoto opatření pro některá 
odvětví, zejména toho, že bude nutno pravidelně upravovat údaje na baleních podle toho, 
odkud výrobce obdrží dodávky. Myslí si však, že se jedná o krok, který je nezbytný pro blaho 
spotřebitelů a pro spravedlivější zacházení s výrobci. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(34) Spotřebitelé by si měli uvědomit, jaký 
je potenciální podíl alkoholických nápojů 
na jejich celkovém příjmu živin. Proto by 
Komise a příslušné zúčastněné strany 
měly provést v průběhu období, pro které
je stanovena výjimka, šetření s cílem 
zjistit, jaké informace by byly pro 
spotřebitele nejužitečnější a jakým 
způsobem by měly být tyto informace
nejlépe uváděny.

Odůvodnění

Alkoholické nápoje jsou z návrhu vyňaty právě proto, že obsahují alkohol. Je třeba dát pozor 
na to, aby opatření, jejichž cílem má být spotřebitele informovat, je neuváděla v omyl nebo je
nepodněcovala k nevhodné konzumaci. Komise a zúčastněné strany by proto měly hledat 
vhodné prostředky, jak patřičně a účinně informovat spotřebitele.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby při současné úrovni znalostí
o tématu výživy uvedené informace 
náležitě působily na průměrného 
spotřebitele a sloužily účelu zajištění 
informovanosti, pro který byly zavedeny, 
měly by být jednoduché a srozumitelné.
Výzkum naznačil, že při rozhodování 
spotřebitelů o nákupu potraviny je 
užitečné, najdou-li informace v hlavním 

(37) Aby při současné úrovni znalostí
o tématu výživy uvedené informace 
náležitě působily na průměrného 
spotřebitele a sloužily účelu zajištění 
informovanosti, pro který byly zavedeny, 
měly by být jednoduché a srozumitelné.
Výzkum týkající se umisťování těchto 
informací nevede k jednoznačným 
závěrům. Proto aby spotřebitelé při nákupu 
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zorném poli nebo na „přední straně 
balení“. Proto aby spotřebitelé při nákupu 
potravin hned spatřili základní údaje
o výživové hodnotě, měly by být tyto 
informace v hlavním zorném poli etikety.

potravin hned spatřili základní údaje
o výživové hodnotě, měly by být tyto 
informace uváděny společně v jednom
zorném poli.

Odůvodnění

Průměrný spotřebitel by pohodlněji a snáze porozuměl etiketě, pokud by veškeré podstatné 
informace nalezl v jednom zorném poli. To v každém případě bude znamenat, že všechny 
informace, které spotřebitelé potřebují pro provedení informovaného výběru, budou uvedeny 
na zadní etiketě. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(42) Není-li v tomto nařízení uvedeno 
jinak, neměly by členské státy přijímat 
ustanovení jiná než ustanovení uvedená
v tomto nařízení v oblasti, kterou 
harmonizuje. Navíc vzhledem k tomu, že 
vnitrostátní požadavky na označování 
mohou způsobit překážky pro volný pohyb 
na vnitřním trhu, měly by členské státy 
prokázat, že jsou tato opatření nezbytná,
a uvést kroky, jimiž hodlají zajistit jejich 
uplatňování způsobem, který co nejméně 
omezí obchod.

Odůvodnění

Jedním z nejdůležitějších důvodů tohoto návrhu je zjednodušení pravidel a zajištění fungování 
vnitřního trhu. Jelikož vnitrostátní ustanovení znamenají pro průmysl další náklady a ztěžují 
volný pohyb zboží, je třeba jejich zavádění náležitě zdůvodnit a prokázat, že jejich fungování 
je slučitelné s volným pohybem zboží.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(49) Aby mohly zúčastněné strany, 
zejména malé a střední podniky, uvádět 
údaje o výživové hodnotě na svých 
výrobcích, mělo by být opatření
o povinném uvádění údajů o výživové 
hodnotě zaváděno postupně 
prostřednictvím příslušných přechodných 
období s dodatečným přechodným 
obdobím pro mikropodniky. Měla by se 
také stanovit finanční podpora Unie
s cílem pomáhat malým a středním 
podnikům v zemědělství, aby získaly 
potřebné vědecké poznatky pro určení 
výživové hodnoty svých výrobků. 
Podnikatelé v tomto odvětví by také měli 
mít přístup ke vzdělávacím programům, 
aby se jejich znalosti v této oblasti 
rozšířily.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Potraviny pocházející ze třetích zemí 
nelze uvádět na trh Unie, dokud nesplňují 
ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je v zájmu spotřebitelů zajistit, aby požadavky na označování potravin splňovaly i potraviny 
pocházející ze třetích zemí. 
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Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) „proveniencí“ se rozumí místo, země 
nebo region, kde byly zemědělské 
produkty nebo složky v úplnosti získány,
v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení Rady
(EHS) č. 2913/92;

Odůvodnění

 Provenienci je třeba definovat správně. Čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 
podává definici, která je z pohledu navrhovatele dokonalá, i když výraz použitý ve 
francouzštině (obtenu, „získány“) je nešikovný. Produkty „získanými v daném místě“se míní 
rostlinné produkty, které tam jsou pěstovány, a živá zvířata, která se tam chovají. Navrhovatel 
odmítá, aby bylo možno považovat za provenienci místo, kde došlo ke zpracování.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „zemí původu“ se rozumí místo 
původu zemědělského produktu nebo 
složky, v souladu s články 23 až 26 
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

Odůvodnění

Je třeba doplnit definici „země původu“, aby byla odlišena od definice provenience.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nová pravidla označování budou 
uplatňována v jednotných lhůtách 
stanovených Komisí po konzultaci se 
zainteresovanými stranami, podle postupu 
stanoveného v čl. 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Odůvodnění

Roztříštěné provádění nových předpisů o označování má navzdory přechodným lhůtám 
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významné dopady na náklady na výrobu nových etiket a na správu produktového portfolia, 
obalů potravin a etiket. Nové právní předpisy o poskytování informací o potravinách by proto 
měly být v souladu s původním návrhem Komise uplatňovány po uplynutí jednotné lhůty.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o identitě a složení, 
vlastnostech nebo jiných charakteristikách 
dané potraviny;

a) informace o identitě a složení, množství,
vlastnostech nebo jiných charakteristikách 
dané potraviny;

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách se přihlédne
k široce rozšířené potřebě určitých 
informací ze strany většiny spotřebitelů, 
jimž tito spotřebitelé přikládají značný 
význam, nebo ke všem obecně uznávaným 
přínosům pro spotřebitele, aby měli 
spotřebitelé možnost informovaného 
výběru.

2. Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách se přihlédne
k potenciálním nákladům a přínosům pro 
zúčastněné strany spojeným
s poskytováním určitých informací, jimž
tyto strany přikládají značný význam, nebo 
ke všem obecně uznávaným přínosům, aby 
měli tito spotřebitelé možnost 
informovaného výběru.
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Odůvodnění

Nová pravidla pro označování by měla být zavedena pouze tehdy, pokud bude na základě 
výzkumu prokázán přínos těchto nových požadavků. Náklady na poskytování nových 
informací by neměly být nepřiměřené. Změny etiket mají značný dopad na výrobce v EU i na 
dovozce z třetích zemí. Je nutné nalézt rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a výrobců.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský parlament a Rada mohou 
postupem uvedeným v článku 114 
Smlouvy o fungování EU vypracovat 
nevyčerpávající seznam tvrzení a termínů, 
jejichž používání bude na základě 
odstavce 1 za všech okolností zakázáno 
nebo omezeno.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výhradou odchylek stanovených
v právních předpisech Společenství, které 
se vztahují na přírodní minerální vody a na 
potraviny určené pro zvláštní výživu, 
nesmějí informace o potravině připisovat 
potravině vlastnosti umožňující zabránit 
určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji 
odstranit, nebo tyto vlastnosti uvádět.

Netýká se francouzského znění.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin
zpřístupněny provozovateli, který
s potravinami nakládá, aby mu bylo 
umožněno poskytnout konečnému 
spotřebiteli na vyžádání povinné 
informace o potravinách uvedené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až c) a f).

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) čisté množství potraviny; e) čisté množství potraviny v okamžiku 
zabalení;

Odůvodnění

Čisté množství potraviny se může v průběhu doby mezi výrobou, prodejem a spotřebou změnit. 
Výrobce může ovlivnit pouze čisté množství v době zabalení a nemůže mu být přičítána 
odpovědnost za jakoukoli změnu čistého množství v okamžiku prodeje nebo spotřeby 
potraviny.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) jméno nebo obchodní jméno a sídlo 
výrobce nebo balírny nebo prodejce 

h) jméno, obchodní jméno nebo 
registrovaná obchodní známka a sídlo 
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usazeného ve Společenství; výrobce usazeného v Unii nebo balírny
nebo dovozce u výrobků pocházejících
z třetích zemí;

Odůvodnění

V zájmu rovného zacházení s výrobky pocházejícími ze Společenství a s výrobky dováženými 
je u výrobků dovezených ze třetích zemí třeba uvádět dovozce. 

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) bude uvedena provenience

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

– u nezpracovaných potravin a 
u jednosložkových potravin;
– u nezpracovaného masa nebo mléčných
složek složených potravin. 
Dále, s výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení provenience udávat jedno 
místo pouze v případě, že se zvířata 
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narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě.
V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde 
se zvířata narodila, byla chována
a poražena.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

j) návod k použití v případě výrobku, jehož 
použití v prodávané podobě by mohlo být 
nebezpečné;

Odůvodnění

Původní formulace by mohla vést k uvádění možností použití například na balení soli či 
mouky. Hlavním záměrem je zaručit bezpečnost.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Už kvůli významu tohoto ustanovení je potřeba nesvěřovat Komisi výlučnou pravomoc měnit 
seznam povinných údajů. 

Pozměňovací návrh 34
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Návrh nařízení
Čl. 11 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 a
Odchylky pro drobné podniky

a zemědělské statky
Produkty, které jsou ručně vyráběny 
drobnými podniky a zemědělskými statky, 
jsou vyňaty z požadavku uvedeného v čl. 9 
odst. 1 písm. l). Tyto produkty mohou být 
rovněž vyňaty z požadavků na poskytování 
povinných informací podle čl. 9 odst. 1 
písm. b), c), d), g), h), i), j) a k), za 
předpokladu, že jsou prodávány v místě 
výroby a že příslušné informace mohou 
poskytnout prodejci.

Odůvodnění

Drobné podniky a zemědělské statky by neměly být zbytečně zatěžovány. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 12 – pododstavec1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hmotnosti a míry se vztahují k metodám
a technikám, které umožňují stanovit 
parametry modelu určeného pro 
zobrazení skutečnosti.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost 
určitých povinných údajů jiným způsobem 
než na balení nebo na etiketě za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady a požadavky stanovené v kapitole II 
tohoto nařízení. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

3. V zájmu toho, aby se tam, kde je to 
možné, zmenšil rozměr obalů, Komise
podporuje poskytování povinných údajů 
jiným způsobem než na balení nebo na 
etiketě, zejména díky novým informačním
a komunikačním technologiím, jako je 
internet, a za předpokladu, že jsou 
dodrženy obecné zásady a požadavky 
stanovené v kapitole II tohoto nařízení.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
postupem uvedeným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě nebalených potravin se použijí 
ustanovení článku 41.

4. V případě nebalených potravin nebo 
potravin balených v místě prodeje se 
použijí ustanovení článku 41. Zákazníkům 
však budou v místě prodeje sděleny na 
jejich žádost údaje požadované podle čl. 9 
odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh 39
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 
potravin s ohledem na požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), 
jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě
k němu připevněné, vytisknou se písmem
o velikosti 3 mm a uvedou způsobem 
zajišťujícím dostatečně velký kontrast 
mezi tiskem a pozadím.

1. Aniž jsou dotřeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 
potravin s ohledem na požadavky 
stanovené v č. 9 odst. 1 písm. a) až k), 
jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě, 
vytisknou se způsobem zajišťujícím jejich 
čitelnost, zejména budou dodrženy tyto 
rozměry:

– nejméně 1 mm u obalů nebo nádob, 
jejichž největší plocha nebo etiketa měří 
od 25 do 100 cm2;
– nejméně 1,2 mm u obalů nebo nádob, 
jejichž největší plocha nebo etiketa měří 
více než 100 cm2.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podkladová barva etikety je odlišná od 
podkladové barvy výrobku, aby byl 
vytvořen kontrast, který zaručí čitelnost
a srozumitelnost uváděných informací.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout podrobná 
pravidla pro uvádění povinných údajů
a rozšířit požadavky uvedené v odstavci 2 
na další povinné údaje u zvláštních 

vypouští se
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skupin nebo druhů potravin uvedených
v článcích 10 a 38. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální velikost písma stanovená
v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo 
nádoby, jejichž největší plocha měří méně 
než 10 cm2.

vypouští se

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zkratky, včetně iniciál, nelze používat
v případech, kdy by mohly být vzhledem 
ke své povaze pro spotřebitele zavádějící.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby 
byly dobře viditelné, snadno čitelné
a případně nesmazatelné. Nesmějí být 
žádným způsobem skryty, zastřeny,
zastíněny nebo přerušeny jiným textem 

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby 
byly dobře viditelné, snadno čitelné
a případně nesmazatelné. Nesmějí být 
žádným způsobem skryty, zastřeny, nebo 
přerušeny jiným textem nebo vyobrazením,
jiným zásahem či samotným obalem 
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nebo vyobrazením či jiným zásahem. potraviny, např. v záhybu spoje.

Odůvodnění

Nutné doplnění. Výklady toho, které informace jsou zastíněny, by se rozcházely, což by 
ohrozilo právní jistotu obchodníků s potravinami. 

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V případě potravin, jež jsou určeny ke 
zvláštní výživě v souladu se směrnicí Rady 
89/398/EHS ze dne 3. května 19891

o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se potravin určených pro 
zvláštní výživu, pro něž právní předpisy 
Unie stanoví povinné označování nad 
rámec údajů uvedených v čl. 9 odst. 1, 
musí velikost písma splňovat požadavky 
čitelnosti pro spotřebitele, jakož
i požadavky na dodatečné informace
o zvláštním určení těchto výrobků.
1 Úř. věst. L 186, 30. 6. 1989, s. 27.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. Uvedení povinných údajů o potravině 
nemůže mít za následek zvětšení rozměru 
anebo hmotnosti obalu, případně nádoby, 
resp. nemůže jiným způsobem více 
zatěžovat životní prostředí.

Odůvodnění

Uvedení povinných údajů o potravině může být důvodem k tomu, aby podnikatelé změnili 
velikost obalu, a proto existuje nebezpečí, že dojde ke zvýšení objemu odpadu pocházejícího
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z obalů. To by bylo v rozporu se zásadou „prevence“, která je součástí právních předpisů 
Evropské unie v oblasti nakládání s odpady. 

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6d. Pro zprostředkovávání povinných 
údajů o potravinách se nesmí používat 
etiketa z takového materiálu, který by 
mohl výrazně znesnadnit nebo znemožnit 
opětovné použití nebo recyklaci obalového 
materiálu a/nebo nádoby.

Odůvodnění

V souladu s předpisy Evropské unie v oblasti nakládání s odpady je nutné se zasadit o to, aby 
se obaly v co největší míře používaly opakovaně či recyklovaly. Pokud budou etikety vyráběny
z jiného materiálu než obal, zkomplikuje to řádné nakládání s odpady. 

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, v nichž je potravina 
uváděna na trh, mohou na svém území 
stanovit, že údaje musí být uvedeny
v jednom nebo více jazycích z úředních 
jazyků Společenství.

2. Členské státy, v nichž je potravina 
uváděna na trh, mohou na svém území 
stanovit, že údaje musí být uvedeny
v jednom nebo více jazycích z úředních 
jazyků Společenství, příp. v jiných 
jazycích používaných v daném státě.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených
k opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, 
krčkovou nebo rukávovou etiketou, jsou 
povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a), c), e), f) a l).

vypouští se

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha měří méně než 10 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a f).
Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) se 
uvedou jinými prostředky nebo se 
poskytnou na žádost spotřebitele.

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha měří méně 
než 80 cm2, jsou na obalu nebo etiketě 
povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 
1 písm. a), c), e) a f) a v čl. 29 odst. 1 písm. 
a). Dobrovolně lze na obalech uvádět další 
údaje. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. 
b) se uvedou jinými prostředky nebo se 
poskytnou na žádost spotřebitele.

Odůvodnění

Údaj o energetické hodnotě potraviny představuje důležitou informaci a může zásadně 
ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o nákupu. Výrobci by měli mít možnost uvádět další 
dobrovolné údaje. 

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Následující složky lze uvádět
v jakémkoli pořadí, a to na konci seznamu 
složek uvedených v odstavci 1: koření, 
koření či byliny (s výjimkou soli), přírodní 
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či umělé látky určené k aromatizaci, látky 
na zlepšení chuti, potravinářské přídatné 
látky, vitamíny a živiny, minerální látky
a jejich soli.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle 
definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne […]
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1576/89. Komise předloží 
po [pět let po vstupu tohoto nařízení
v platnost] zprávu, která se bude týkat 
uplatňování článku 19 na tyto produkty
a tuto zprávu může doprovodit zvláštními 
opatřeními, která stanoví pravidla pro 
označování složek. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

e) nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 
1,2 % (obj.), s výjimkou míchaných 
nápojů obsahujících alkohol 
(„alkoholické limonády“); zejména víno
a vinařských produktů podle definice 
nařízení (ES) č. 479/2008 a čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. 
června 1991 o obecných pravidlech pro 
definici označování a obchodní úpravu 
aromatizovaných vín, aromatizovaných, 
vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů1, podobné produkty 
vyrobené z jiného ovoce než z vinných 
hroznů, jablečné víno, hruškové víno,
pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení (ES) č. 110/2008. Nejpozději 
dne...* Komise předloží zprávu, která se 
bude týkat uplatňování článku 19 na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro označování složek. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se v případě potřeby přijímají
těmito postupy:
i) u výrobků spadajících do působnosti 
nařízení (ES) č. 479/2008 postupem 
stanoveným v č. 113 odst. 2 uvedeného 
nařízení;
ii) u výrobků spadajících do působnosti čl. 
2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1601/91 
postupem stanoveným v článku 14 
uvedeného nařízení; 
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iii) u výrobků spadajících do působnosti 
nařízení (ES) č. 110/2008 postupem 
stanoveným v č. 25 odst. 3 uvedeného 
nařízení; 
iv) u ostatních výrobků postupem 
stanoveným v článku 290 Smlouvy
o fungování EU.
Aniž jsou dotčeny zvláštní případy určené 
výše uvedenými postupy pro produkty 
uvedené v podbodech i), ii) a iii), jsou 
příslušná opatření uplatňována důsledně
a stávají se použitelnými na všechny 
vyjmenované produkty ve stejnou dobu.
___________
*Úř. věst.: pět let ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.
1 Úř. věst. L 149, 16.6.91, s. 1.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě potřeby mohou být způsoby 
provedení označení stanované v odstavci 1 
zvoleny podle následujících postupů:
i) u produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 
nařízení (ES) č. 479/2008 v souladu
s postupem uvedeným v článku 113 odst. 1 
tohoto nařízení;
ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1601/1991 v souladu
s postupem uvedeným v článku 13 tohoto 
nařízení;
iii) u produktů uvedených v nařízení Rady 
(ES) č. 110/2008 postupem stanoveným
v čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení;
iv) u ostatních alkoholických nápojů 
postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy o fungování EU.
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je dotčená složka nebo skupina složek 
na etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením 
nebo grafickým znázorněním; nebo

b) je dotčená složka nebo skupina složek 
na etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením 
nebo grafickým znázorněním, aby byly 
dodrženy zásady pro uvádění měr a vah
a nebyly uváděny zavádějící nutriční 
údaje; nebo

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návod k použití potraviny se uvede
takovým způsobem, aby umožnil její 
vhodné použití.

1. Návod ke skladování a k použití 
potraviny musí být uveden takovým 
způsobem, aby umožnil její vhodné 
použití.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Článek 27 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 a
Údaje o způsobech chovu hospodářských 

zvířat
Komise přijme postupem uvedeným
v článku 290 SFEU nejpozději do 
31. prosince 2010 zvláštní kritéria pro 
údaje o způsobech chovu různých 
živočišných druhů, z nichž se získává 
maso, masné produkty a mléko, na 
základě způsobu označování vajec podle 
nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 
23. května 2007, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
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1028/2006 o obchodních normách pro 
vejce1. Na tomto základě poté probíhá 
označování potravin, které obsahují mléko
a maso. 
____________________

1Úř. věst. L 132, 24. 5. 2007, s. 5.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů (s konkrétním uvedením 
cukrů) a soli.

množství bílkovin, tuku, nasycených 
mastných kyselin, trans-tuků 
průmyslového původu, sacharidů 
(s konkrétním uvedením přírodních
a přidaných cukrů), vlákniny a soli.

Odůvodnění

V povinných nutričních údajích by měly být zahrnuty trans-tuky, protože spotřebitel musí mít 
možnost seznámit se s celkovým nutričním složením dané potraviny. Trans-tuky mohou 
zvyšovat hladinu špatného cholesterolu (LDL) a snižovat hladinu dobrého cholesterolu 
(HDL). V zájmu co nejlepší informovanosti spotřebitele je rovněž vhodné uvádět podíl 
přírodních cukrů a přidaných cukrů. Přidaný cukr obsahuje stejně kalorií jako přírodní cukr, 
ale pokud již není spalován, vytváří více tuku. 

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle 
definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, 
pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Komise 

Tento odstavec se nevztahuje na nápoje
s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % 
(obj.), s výjimkou míchaných nápojů 
obsahujících alkohol („alkoholické 
limonády“). Zejména se nevztahuje na 
víno a vinařské produkty podle definice
nařízení (ES) č. 479/2008 a čl. 2 odst. 1 
nařízení (EHS) č. 1601/91, na podobné 
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předloží po [pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zprávu, která se bude 
týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty, a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

produkty získané z jiného ovoce než
z vinné révy, jablečné víno, hruškové víno,
pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení (ES) č. 110/2008. Nejpozději 
dne...* Komise předloží zprávu, která se 
bude týkat uplatňování tohoto článku 19
na tyto produkty, a tuto zprávu může 
doprovodit zvláštními opatřeními, která 
stanoví pravidla pro povinné nutriční údaje
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se v případě potřeby přijímají
těmito postupy:
i) u výrobků spadajících do působnosti 
nařízení (ES) č. 479/2008 postupem 
stanoveným v č. 113 odst. 2 uvedeného 
nařízení;
ii) u výrobků spadajících do působnosti čl. 
2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1601/91 
postupem stanoveným v článku 14 
uvedeného nařízení;
iii) u produktů uvedených v nařízení Rady 
(ES) č. 110/2008 postupem stanoveným
v čl. 25 odst. 3 tohoto nařízení;
iv) u ostatních výrobků postupem 
stanoveným v článku 290 Smlouvy
o fungování EU.
Aniž jsou dotčeny zvláštní případy určené 
výše uvedenými postupy pro produkty 
uvedené v podbodech i), ii) a iii), jsou 
příslušná opatření uplatňována důsledně
a stávají se použitelnými na všechny 
vyjmenované produkty ve stejnou dobu.
___________
*JO: pět let ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) mononenasycených mastných kyselin
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin
(monoenových mastných kyselin) (včetně 
omega-9);

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) polynenasycených mastných kyselin
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin
(polyenových mastných kyselin) (včetně 
omega-3 a/nebo ALA a DHA/EPA, 
omega-6);

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) cholesterolu;

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vlákniny; vypouští se

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. g 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) bílkovin; vypouští se

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. h a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) dalších látek, jak je uvedeno v příloze 
XIII části A.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mohou být rovněž uvedeny složky výše 
uvedených kategorií.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml nebo, s výhradou čl. 32 odst. 
2 a 3, na jednu porci.

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml a s výhradou článku 32 na 
jednu porci nebo jednotku.

Odůvodnění

Spotřebitel musí mít možnost účinně srovnávat výrobky, které si chce koupit. Proto je 
nezbytné uvádět energetickou hodnotu a množství výživných látek vždy v přepočtu na 100 g 
nebo 100 ml. Výjimkou jsou pouze případy uvedené v článku 32.

Pozměňovací návrh 67
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinné nutriční údaje se případně 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI a jsou 
vztaženy na 100 g nebo 100 ml nebo na 
jednu porci. Údaje o vitamínech
a minerálních látkách, jsou-li uváděny, se
též vyjádří v procentech referenčních 
příjmů stanovených v bodě 1 části
A přílohy XI.

3. Dobrovolné dodatečné označování 
nutričních údajů se zajistí formou 
tabulky, s hodnotami vyjádřenými
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI na 100 g
a 100 ml a v souladu s čl. 31 odst. 2 na 
jednu porci. Údaje o vitamínech
a minerálních látkách, jsou-li uváděny, se 
vyjádří alespoň v procentech referenčních 
příjmů stanovených v bodě 1 části
A přílohy XI.

Odůvodnění

Je smysluplné stanovit požadavky na dobrovolné dodatečné označování, aby se v těchto 
případech dosáhlo určité standardizace a aby se zabránilo možnému uvedení spotřebitele
v omyl. 

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li potravina balena jako jednotlivá 
porce, mohou být nutriční údaje vyjádřeny 
pouze na jednu porci.

2. Je-li čistá hmotnost určité potraviny 
uvedené v odstavci 1 nižší než 100 g, 
mohou být nutriční údaje vyjádřeny pouze 
na jednu porci.

Odůvodnění

Pokud určitá potravina není obvykle konzumována po 100 gramech (například žvýkačka nebo 
bonbóny), není vhodné uvádět nutriční údaje v přepočtu na 100 g. Je-li potravina balena po 
jednotlivých porcích nebo samostatných jednotkách, které jsou všechny stejné velké, je 
povoleno uvádět hodnoty pouze pro jednu porci nebo jednotku.

Pozměňovací návrh 69
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto dodatečné formy vyjádření údajů 
uvedené v odstavci 1 budou identifikovány
v rámci vnitrostátních systémů uvedených
v článku 44.

2. Komise v souladu s postupem 
stanoveným v článku 290 Smlouvy
o fungování EU stanoví podmínky 
používání těchto dodatečných forem 
vyjádření. Kritéria jsou založena na 
vědeckých poznatcích o stravování
a výživě a jejich vztahu ke zdraví. Aby bylo 
možné určit kritéria, požádá Komise 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 
aby během dvanácti měsíců poskytl 
odpovídající vědecké doporučení.

Odůvodnění

Měly by být povoleny dodatečné formy vyjádření údajů o výživové hodnotě. Podmínky 
používání takových forem vyjádření by však měly být stanoveny na úrovni Společenství. 

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Údaje týkající se nutričního 
označování, kterými se uplatňuje čl. 31 
odst. 1 a 2 se celkově uvedou ve stejném 
zorném poli, v podobě tabulky na stejném 
místě. Povinné údaje se uvedou v tomto 
pořadí: energetická hodnota, bílkoviny,
tuky, nasycené mastné kyseliny, trans-tuky 
průmyslového původu, sacharidy (s 
konkrétním uvedením přírodních
a přidaných cukrů), vláknina a sůl. Další 
nepovinné údaje se uvedou v pořadí 
stanoveném v příloze XIII.
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Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě součástí uvedených podle čl. 34 
odst. 1 povinný údaj o energetickém 
obsahu podle čl. 29 odst. 1 písm. a) a 
v příloze XI, části B, vyjádřeného v kcal 
na 100 g/ml a případně na jednu porci
v souladu s čl. 31 odst. 2 je uveden vpravo 
dole na vnější straně obalu.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud u potraviny uvedené v příloze 
IV platí povinnost uvádět nutriční údaje, 
protože je s nimi spojeno určité výživové 
nebo zdravotní tvrzení, nemusí být 
nutriční údaje uvedeny v hlavním zorném 
poli.

Odůvodnění

Potraviny uvedené v příloze IV jsou vyňaty z předepsaných nutričních údajů, neboť 
neobsahují významné množství živin. Podle článku 7 nařízení (ES) č. 1924/2006 a čl. 17 odst. 
3 současného návrhu musí však všechny potraviny, včetně potravin uvedených v příloze IV, 
obsahovat nutriční údaje, pokud vyžadují výživová nebo zdravotní tvrzení. Pokud potraviny 
uvedené v příloze IV vyžadují výživové nebo zdravotní tvrzení, měly by být vyňaty z povinnosti 
uvádět nutriční údaje v hlavním zorném poli.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Odstavec 1 se nepoužije na potraviny 
určené ve směrnici Rady 89/398/EHS a ve 
zvláštních směrnicích uvedených v čl. 4 
odst. 1 výše uvedené směrnice.

Odůvodnění

Potraviny určené pro zvláštní výživu jako počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká 
výživa, doplňková výživa pro kojence a malé děti a dietní výživa pro zvláštní lékařské účely, 
na niž se vztahuje směrnice Rady č. 2009/39/ES jsou konkrétně určeny k tomu, aby 
uspokojovaly zvláštní výživové potřeby své cílové skupiny populace. Požadavek zahrnout 
nutriční údaje na základě čl. 9 odst. 1 písm. l) navrhovaného nařízení není v souladu
s užíváním těchto produktů. Dále omezené nutriční informace v hlavním zorném poli
u potravin určených pro zvláštní výživu mohou představovat výrobky zavádějícím způsobem,
a tak vést zranitelné skupiny spotřebitelů k výběru jiných výrobků, o nichž se domnívají, že 
mají vyšší výživnou hodnotu. 

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Pokud se bude vyžadovat, aby dobrovolné informace o potravinách byly uváděny stejným 
způsobem jako u produktů, u nichž je vyžadováno povinné uvádění, je pravděpodobné, že 
výrobci od této praxe ustoupí. Důsledkem stávajícího návrhu by tak bylo, že spotřebitelé 
budou dostávat méně informací než v současnosti. 

Pozměňovací návrh 76

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou být 
nadále dobrovolně uváděny další nutriční 
údaje pro určité cílové skupiny, například 
děti, pokud jsou tyto specifické referenční 
hodnoty vědecky podloženy, neuvádějí 
spotřebitele v omyl a jsou v souladu
s obecnými podmínkami stanovenými 
tímto nařízením.

Odůvodnění

Referenční hodnoty stanovené v příloze XI B se vztahují na průměrného dospělého člověka.
U produktů určených zvláštním cílovým skupinám, například dětem, by mělo být možné 
dodatečně uvádět i odchylné referenční hodnoty, které již odvětví zavedlo a které jsou vědecky 
podložené. 

Pozměňovací návrh 77
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, nařízení 
Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 
2006 o zemědělských produktech
a potravinách, jež představují zaručené 
tradiční speciality1, nařízení Rady (ES) 
č. 510/2006 ze dne 20. března 2006
o ochraně zeměpisných označení
a označení původu zemědělských 
produktů a potravin2, nařízení Rady (ES) 
č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, 
kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1234/2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní 
ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů)3, nařízení (ES) č. 
110/2008 a nařízení (EHS) č. 1601/91, 
použijí se odstavce 3 a 4, pokud je země 
původu nebo provenience potraviny 
uvedena, aby informovala spotřebitele
o tom, že potravina pochází z dané země či 
místa.
____________________

1Úř. věst. L 93, 31. 3. 2006, s. 1.
2Úř. věst. L 93, 31. 3. 2006, s. 12.
3 Úř. věst. L 154, 17. 6. 2009, s. 1.

Odůvodnění

Aby nedocházelo při uplatňování tohoto nařízení k problémům, je nutné uvést platné právní 
předpisy ES, zejména předpisy týkající se označení původu zemědělských výrobků.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu zajištění plné 
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vysledovatelnosti potravin „z pole či 
chléva až na talíř“ umožňuje systém 
označování zpětně určit jak jejich zemi 
původu, tak původního výrobce. Toto 
pravidlo se však neuplatňuje u produktů,
u nichž původní výrobce nemůže být 
určen, jako v případě mléka.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Článek 35 návrhu Komise je pro vedení podniků příliš složitý. 

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví prováděcí pravidla pro 
použití odstavce 3. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

vypouští se
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Odůvodnění

Pro spotřebitele je důležité znát provenienci produktu. V některých případech však není vždy 
možné určit zemi původu, neboť součásti produktu mohou pocházet z různých zemí a denně se 
měnit. Platná pravidla pro označování týkající se původu stanoví uvedení provenience na 
dobrovolném základě, ledaže by vyloučení takových ustanovení spotřebitele uvádělo ve vážný 
omyl, pokud jde o skutečný původ potraviny. Je vhodné tato pravidla zachovat
a nenahrazovat je novým zněním. 

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. U whisky se údaj o zemi původu uvede 
vždy, a to v hlavním zorném poli. Pokud je 
whisky vyrobena ve více než jedné zemi, 
uvedou se všechny.

Odůvodnění

Již tradičně se na obalech whisky prodávané v Evropské unii uvádí země původu. Spotřebitelé 
této informaci přikládají značný význam. U některých značek whisky, jež nenesou informaci
o zemi původu, se užívají jiné údaje, aby vznikl dojem, že pocházejí z jedné z hlavních zemí 
vyrábějících whisky. Je proto vhodné, aby byl u všech značek whisky prodávaných v EU 
uveden jejich původ a spotřebitelé nebyli uváděni v omyl.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Komise může stanovit prováděcí 
pravidla pro podmínky a kritéria použití 
dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají postupem 
uvedeným v článku 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie po konzultaci 
se zúčastněnými stranami.
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Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Kapitola VI 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola a její ustanovení se vypouští.

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení jsou v rozporu se zásadou harmonizace a volného pohybu zboží na 
vnitřním trhu. 

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Kapitola VII 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola a její ustanovení se vypouští.

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení jsou v rozporu se zásadou harmonizace a volného pohybu zboží na 
vnitřním trhu. 

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 51 a (nový) 
Směrnice 2001/110/ES
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51 a
Změna směrnice 2001/110/ES

1. V čl. 2 odst. 4 směrnice Rady 
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2001/110/ES o medu ze dne 20. prosince 
20011 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) Na etiketě se uvede / uvedou země 
původu, kde byl med sklizen. Nicméně 
pokud med pochází z více než jednoho 
členského státu nebo z více než jedné třetí 
země, lze údaj podle potřeby nahradit 
jedním z těchto údajů:
– „směs medů ze zemí ES“,

– „směs medů ze zemí mimo ES“.
V případě, že podíl medu pocházejícího 
ze zemí ES převýší podíl medu 
pocházejícího ze zemí mimo ES:
– „směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo 
ES“.
V případě, že podíl medu pocházejícího 
ze zemí mimo ES převýší podíl medu 
pocházejícího ze zemí ES:
– „směs medů ze zemí mimo ES a ze zemí 
ES“.“.
2. V čl. 2 odst. 4 směrnice (ES) 
2001/110/ES se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„aa) V případě, že med obsahuje med 
pocházející ze třetích zemí, je nutné uvést 
procentuální podíl medu pocházejícího
z členských států i ze třetích zemí.“.
_______
1Úř. věst. L 10, 2. 1. 2002, s. 47.“.

Odůvodnění

Současné právní předpisy nezajišťují řádné informování spotřebitelů, navíc je mohou dokonce 
uvádět v omyl. Může se stát, že med obsahuje pouze minimální množství, např. 5 % medu 
pocházejícího ze zemí ES, na etiketě je však nutné uvést „směs medů ze zemí ES a ze zemí 
mimo ES“. 

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 53 – pododstavec 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 50 zaměstnanců a jejichž roční 
obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 10 000 000 EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu
v platnost].

Potraviny uvedené na trh nebo označené 
před [datem vstupu v platnost], které 
nejsou v souladu s tímto nařízením, 
mohou být uváděny na trh do konce doby 
minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přírodních cukrech,

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 2 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přidaných cukrech,
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Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 2 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nasycených mastných kyselinách,

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 2 d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– trans-tucích,

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vlákninách, vypouští se

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bílkovinách, vypouští se

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „trans-tuky“ se rozumí mastné kyseliny 4. „trans-tuky“ se rozumí mastné kyseliny
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s nejméně jednou nekonjugovanou dvojnou 
vazbou uhlík-uhlík v transkonfiguraci (tj. 
oddělenou nejméně jednou methylenovou 
skupinou);

s nejméně jednou nekonjugovanou dvojnou 
vazbou uhlík-uhlík v transkonfiguraci (tj. 
oddělenou nejméně jednou methylenovou 
skupinou), s výjimkou přirozeně se 
vyskytujících trans-tuků u přežvýkavců;

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Příloha I – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. „přírodními cukry“ se rozumějí 
monosacharidy a disacharidy, které se 
přirozeně vyskytují v dané potravině;

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Příloha I – bod 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. „přidanými cukry“ se rozumějí 
monosacharidy a disacharidy, které se 
používají pro své sladivé vlastnosti;

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha I – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah 
bílkovin vypočtený podle vzorce:
bílkoviny = množství celkového dusíku 
podle Kjeldahla × 6,25;

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah 
bílkovin vypočtený podle vzorce:
bílkoviny = množství celkového dusíku 
podle Kjeldahla × 6,25, resp. × 6,38
u mléčných bílkovin;

Odůvodnění

Tato změna je v souladu s mezinárodním kodexem „Codex Standard 1-1985: obecné normy 
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pro označování hotově balených potravin“, který přijala Evropská komise.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha I – bod 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „hlavním zorným polem“ se rozumí 
zorné pole, které je nejpravděpodobněji 
vystaveno nebo viditelné za běžných nebo 
obvyklých podmínek prodeje nebo použití 
potraviny.

vypouští se

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – podbod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obilovin použitých pro výrobu destilátů
nebo ethanolu zemědělského původu pro 
lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 
1,2 % (obj.) alkoholu.

d) obilovin použitých pro výrobu
alkoholických destilátů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a byla v souladu se 
stanoviskem EFSA. Původní znění by mohlo vést k označování produktů jako alergenních,
i když podle stanoviska EFSA neobsahují žádnou alergenní složku. Komise souhlasí s tím, že 
stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uváděni
v omyl.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 – podbod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) syrovátky použité pro výrobu destilátů
nebo ethanolu zemědělského původu pro 
lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 

a) syrovátky použité pro výrobu
alkoholických destilátů;
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1,2 % (obj.) alkoholu;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a byla v souladu se 
stanoviskem EFSA. Původní znění by mohlo vést k označování produktů jako alergenních,
i když podle stanoviska EFSA neobsahují žádnou alergenní složku. Komise souhlasí s tím, že 
stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uváděni
v omyl.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Příloha II – bod 8 – podbod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ořechů používaných pro výrobu destilátů
nebo ethanolu zemědělského původu pro 
lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 
1,2 % (obj.) alkoholu.

a) ořechů používaných pro výrobu
alkoholických destilátů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a byla v souladu se 
stanoviskem EFSA. Původní znění by mohlo vést k označování produktů jako alergenních,
i když podle stanoviska EFSA neobsahují žádnou alergenní složku. Komise souhlasí s tím, že 
stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uváděni
v omyl.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Příloha III – název 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DRUH NEBO 
SKUPINA 

POTRAVIN

ÚDAJE

5a. POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ PŘÍSADY 
POCHÁZEJÍCÍ Z GENETICKY 
MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ
Potraviny 
obsahující přísady 
pocházející

„Přísady pocházející
z geneticky 
modifikovaných 
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z geneticky 
modifikovaných 
organismů 

organismů“

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– produkty zpracované pouze uzením nebo 
zráním, které obsahují jedinou složku nebo 
skupinu složek;

– produkty zpracované pouze uzením nebo 
zráním, a také sušené ovoce nebo 
zelenina, jako jsou švestky nebo meruňky, 
které prošly sušením a poté případně 
rehydratecí pomocí vody, a které obsahují 
jedinou složku nebo skupinu složek;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká plodů, jako jsou sušené švestky (jediná složka), které jsou 
dehydratovány za účelem konzervace a k nimž lze přidat vodu.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– byliny, koření nebo jejich směsi; – byliny, látky určené k aromatizaci,
koření nebo jejich směsi;

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potraviny dodávané výrobcem v malých 
množstvích přímo konečnému spotřebiteli 
nebo do místních maloobchodů přímo 
zásobujících konečného spotřebitele;

– potraviny dodávané malými podniky
v malých množstvích přímo konečnému 
spotřebiteli nebo do místních maloobchodů 
přímo zásobujících konečného spotřebitele;
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Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 19 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– žvýkačka;

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 19 b (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potraviny, jejichž hmotnost/objem je 
nižší než 5g/ml;

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 19 c (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nesmazatelně označené skleněné láhve.

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Název potraviny obsahuje údaje o jejím 
fyzikálním stavu nebo o určitém způsobu 
úpravy potraviny (např. v prášku, 
lyofilizovaná, hluboko zmrazená, rychle 
zmrazená, koncentrovaná, uzená), nebo
k němu musí být tyto údaje připojeny, a to 
ve všech případech, kdy by opomenutí 
těchto informací mohlo uvést kupujícího
v omyl.

1. Název potraviny obsahuje údaje o jejím 
fyzikálním stavu nebo o určitém způsobu 
úpravy potraviny (např. v prášku,
opakovaně zmrazená, lyofilizovaná, 
hluboko zmrazená, rychle zmrazená, 
koncentrovaná, uzená), nebo k němu musí 
být tyto údaje připojeny, a to ve všech 
případech, kdy by opomenutí těchto 
informací mohlo uvést kupujícího v omyl.
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Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Příloha V – část C a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST CA – ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ SLOVA „MED“
Slovo „med“ nebo výraz „obsahující med“ 
nebo „vyrobeno s medem“ v označení 
výrobku nebo v jakékoli grafické či 
negrafické součásti označující, že výrobek 
obsahuje med, se použije pouze tehdy, 
pokud nejméně 50 % obsahu cukru ve 
výrobku pochází z medu.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Příloha V – část C b (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část C b – NÁZVY, POD NIMIŽ JSOU 
PRODÁVÁNY POTRAVINY, KTERÉ 
VYVOLÁVAJÍ DOJEM, ŽE SE JEDNÁ
O JINOU POTRAVINU 
Potraviny, které vyvolávají dojem, že se 
jedná o jinou potravinu, nebo u nichž je 
některá z přísad nahrazena její 
napodobeninou, se označují takto:
Odchylky v typu, 
vlastnostech
a složení

Název, pod nímž 
je potravina 
prodávána

Ve srovnání se 
sýrem plné nebo 
částečné nahrazení 
mléčného tuku 
rostlinným tukem

„Analog sýra“

Ve srovnání se 
šunkou změněné 
složení
z rozemletých 
přísad s výrazně 
snížením podílem 

„Analog šunky“
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masa

Odůvodnění

U napodobenin (analogů) sýra nebo šunky je problémem to, že ze seznamu přísad nelze 
jednoduše poznat, že se jedná o náhražky. Tento problém řeší zpřesnění názvu, pod nímž je 
potravina prodávána, takže by spotřebitel dokázal ihned určit, o jaký druh výrobku se jedná. 

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přídavné jméno „ztužený“ se připojí
k údaji o ztuženém oleji, pokud není 
množství nasycených mastných kyselin
a trans-tuků uvedeno v nutričních 
údajích.

Přídavné jméno „ztužený“ se připojí
k údaji o ztuženém oleji.

Odůvodnění

Spotřebitelé mají ve zvyku hledat v seznamu obsažených složek výraz „ztužený olej“, neboť 
chtějí zjistit obsah uměle vyrobených trans-tuků.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Příloha VI– část B – bod 2 – sloupec 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud není množství nasycených 
mastných kyselin a trans-tuků uvedeno
v nutričních údajích, připojí se k údaji
o ztuženém tuku přídavné jméno 
„ztužený“.

K údaji o ztuženém tuku se připojí
přídavné jméno „ztužený“.

Odůvodnění

Spotřebitelé mají ve zvyku hledat v seznamu obsažených složek výraz „ztužený tuk“, neboť 
chtějí zjistit obsah uměle vyrobených trans-tuků.
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Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Příloha VI– část B – bod 17 – sloupec 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Kosterní svalstvo druhů savců a ptáků 
uznaných za vhodné k lidské spotřebě,
s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, 
pokud celkový obsah tuku a pojivové tkáně 
nepřekračuje níže uvedené hodnoty
a pokud maso tvoří složku jiné potraviny.
Výrobky, na něž se vztahuje definice 
Společenství pro „strojně oddělené maso“, 
jsou z působnosti této definice vyňaty.

17. Kosterní svalstvo druhů savců a ptáků 
uznaných za vhodné k lidské spotřebě,
s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, 
pokud celkový obsah tuku a pojivové tkáně 
nepřekračuje níže uvedené hodnoty
a pokud maso tvoří složku jiné potraviny.
Tato definice se vztahuje i na maso 
získané mechanickým oddělením od kosti 
obalené masem, na něž se nevztahuje
definice EU pro strojně oddělené maso ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se stanoví zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu1.
______
1Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

Odůvodnění

Pokud jde o definici strojně odděleného masa, jedná se o maso získané tzv. baaderskou 
technologií (maso mleté nahrubo). Výsledky výzkumného projektu EU Histalim z roku 2007 
jasně ukázaly, že se tento druh masa svými organoleptickými a mikrobiologickými vlastnostmi 
ani složením neliší od mletého masa.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny po odkapání.

U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny při balení po odkapání.
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Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 1 – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vitamin A (μg) 800 Vitamin A (µg) 800

Vitamin D (μg) 5 Vitamin D (µg) 5
Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12

Vitamin K (µg) 75 
Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80
Thiamin (mg) 1,4 Thiamin (mg) 1,1
Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (μg) 200 Kyselina listová (µg) 200
Vitamin B12 (μg) 1 Vitamin B12 (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (μg) 50
Kyselina pantothenová (mg) 6 Kyselina pantothenová (mg) 6

Vápník (mg) 800 Vápník (mg) 800

Draslík (mg) 2000 
Chlor (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Železo (mg) 14 Železo (mg) 14
Hořčík (mg) 300 Hořčík (mg) 375
Zinek (mg) 15 Zinek (mg) 10

Měď (mg) 1 
Mangan (mg) 2 
Fluor (mg) 3,5
Selen (µg) 55 
Chrom (µg) 40 
Molybden (µg) 50 

Jód (μg) 150 Jod (µg) 150



PE430.537v02-00 58/61 AD\801217CS.doc

CS

Odůvodnění

 Nové nařízení by mělo vycházet ze směrnice 2008/100 o nutričním označování potravin, 
pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice, 
zveřejněné v Úředním věstníku dne 28. října 2008. Pro zajištění souladu s platnou 
legislativou proto zpravodaj navrhuje nahradit tabulku „Vitaminy a minerální látky, které 
mohou být uváděny, a jejich doporučené denní dávky (RDA)“, jak ji navrhla Komise, 
tabulkou uvedenou ve směrnici 2008/100.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 15 % 
doporučené dávky uvedené v bodě 1, 
obsažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo
v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci.

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno

– 15 % doporučené denní dávky (RDA) 
obsažených ve 100 g u pevných produktů
nebo v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci, nebo

– 7,5 % RDA na 100 ml u tekutin, nebo
– 5% RDA na 100 kcal (12 % RDA 1 MJ), 
nebo
– množství stanovené v odchylkách 
přiznaných podle článku 6 nařízení (ES) 
č. 1925/2006.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Příloha XI – část B – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční příjmy pro energetickou 
hodnotu a vybrané živiny kromě vitamínů
a minerálních látek (u dospělých osob)

Referenční příjmy pro energetickou 
hodnotu a vybrané živiny kromě vitamínů
a minerálních látek (u dospělých osob)1

____________________
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1Referenční příjmy jsou pouze orientační; budou 
podrobněji definovány Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin.

Odůvodnění

Referenční příjmy jsou pouze orientační; měly by být podrobněji definovány Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Příloha XI – část B – tabulka - řádek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

mononenasycené 
mastné kyseliny

34 g

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Příloha XI – část B – tabulka - řádek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

polynenasycené 
mastné kyseliny

16 g

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Příloha XI – část B – tabulka - řádek 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem
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mastné kyseliny 
omega-6

14 g

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Příloha XI – část B – tabulka - řádek 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

mastné kyseliny 
omega-3

2,2 g

– ALA 2,0 g
– EPA/DHA 0,2 g

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Příloha XIII – část A – tabulka – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– energetická hodnota kJ a kcal – energetická hodnota kcal
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