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Pozměňovací návrh 202
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) U některých potravin se tvrdí, že 
jejich konzumace je určitým způsobem 
zdraví prospěšná. Tyto údaje musí být 
měřitelné a prokázané.

Or. ro

Odůvodnění

O některých výrobcích nabízených na trhu s potravinami (např. obilných vloček) se tvrdí, že 
jejich konzumace způsobuje dlouhotrvající úbytek váhy. Jsou-li u těchto potravin uváděny 
takové údaje z marketingových důvodů, mohou být spotřebitelé uvedeni v omyl. Za 
normálních okolností by mělo být v právních předpisech stanoveno, že tato tvrzení musí 
doprovázet určitý stravovací plán, v němž bude vysvětleno, za jakých podmínek lze daných 
výsledků dosáhnout.

Pozměňovací návrh 203
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby nedošlo k roztříštění pravidel 
týkajících se odpovědnosti provozovatelů 
potravinářských podniků za poskytování 
informací o potravinách, je vhodné 
vyjasnit jejich povinnosti v této oblasti.

(21) Aby nedošlo k roztříštění pravidel 
týkajících se odpovědnosti provozovatelů 
potravinářských podniků za poskytování
nesprávných či klamavých informací
o potravinách nebo za neposkytnutí 
některých údajů, měly by být jednoznačně
v této oblasti stanoveny jejich povinnosti.
Při tom by jako předloha měla sloužit 
ustanovení obsažená v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 767/2009 ze dne 13. července 2009
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o uvádění na trh a používání krmiv 1.
-----
1 Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty pro zúčastněné strany je nutné, aby byly jednoznačně stanoveny jejich 
povinnosti. Dále se usiluje o to, aby obchodní společnosti nenesly odpovědnost za případy, 
které nespadají do jejich oblasti odpovědnosti či vlivu. Evropský soudní dvůr ve svém 
rozsudku v případu „Lidl-Italia“ poukazuje na to, že platné právní předpisy neposkytují
obchodníkům s potravinami dostatečnou právní jistotu.

Pozměňovací návrh 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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.

Or. en

Odůvodnění

Jakákoli změna seznamu 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 se všemi zúčastněnými stranami, pokud jsou zvažovány nové požadavky na 
označování, čímž se zajistí transparentnost procesu a možnost všech stran vyjádřit své názory.
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Pozměňovací návrh 205
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Některé složky nebo jiné látky, pokud 
jsou použity při výrobě potravin a zůstávají
v nich přítomny, vyvolávají u spotřebitelů 
alergie nebo nesnášenlivost, které mohou 
ohrožovat zdraví dotčených osob. Je 
důležité, aby byly poskytovány informace
o přítomnosti potravinářských přídatných 
látek, pomocných a dalších látek
s alergenními účinky, aby měli spotřebitelé 
trpící potravinovou alergií nebo 
nesnášenlivostí možnost informovaného
a bezpečného výběru potravin.

(24) Některé složky nebo jiné látky, pokud 
jsou použity při výrobě potravin a zůstávají
v nich přítomny, vyvolávají u spotřebitelů 
alergie nebo nesnášenlivost, které mohou 
ohrožovat zdraví dotčených osob. Je 
důležité, aby byly poskytovány informace
o přítomnosti potravinářských přídatných 
látek, pomocných a dalších látek
s alergenními účinky nebo látek, jejichž 
konzumací se zvyšuje riziko onemocnění, 
aby měli spotřebitelé trpící potravinovou 
alergií nebo nesnášenlivostí možnost 
informovaného a bezpečného výběru 
potravin.

Or. ro

Odůvodnění

Jsou-li některé složky potravin, zejména přídatné látky, ale i rezidua, která vznikají při 
zpracování určitých potravin, konzumovány ve vysoké koncentraci, může se tím zvýšit riziko 
onemocnění.

Pozměňovací návrh 206
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Některé složky nebo jiné látky, pokud 
jsou použity při výrobě potravin a zůstávají
v nich přítomny, vyvolávají u spotřebitelů
alergie nebo nesnášenlivost, které mohou
ohrožovat zdraví dotčených osob. Je 
důležité, aby byly poskytovány informace
o přítomnosti potravinářských přídatných 
látek, pomocných a dalších látek

(24) Některé složky nebo jiné látky, pokud 
jsou použity při výrobě potravin a zůstávají
v nich přítomny, mohou vyvolat u člověka
alergie nebo nesnášenlivost nebo mohou
ohrožovat zdraví dotčených osob. Je proto
důležité, aby byly poskytovány informace
o přítomnosti potravinářských přídatných 
látek, pomocných a dalších látek s vědecky 
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s alergenními účinky, aby měli spotřebitelé 
trpící potravinovou alergií nebo 
nesnášenlivostí možnost informovaného
a bezpečného výběru potravin.

prokázanými alergenními účinky, aby měli 
zejména spotřebitelé trpící potravinovou 
alergií nebo nesnášenlivostí možnost 
cíleného výběru potravin, které jsou pro 
ně bezpečné. Aby mohli lidé trpící 
vážnými alergiemi činit bezpečná 
rozhodnutí, měla by se uvádět i stopová 
množství takových látek. Pro tyto účely by 
se měly vypracovat společné předpisy.

Or. sv

Pozměňovací návrh 207
Holger Krahmer

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 způsobu stravování. 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.
Z tohoto důvodu by měly být faktory, jako 
je typ písma, barva a kontrast, posuzovány 
společně.

Or. de

Pozměňovací návrh 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Etikety na potravinách by měly být (25) Etikety na potravinách by měly být 
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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.

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 
by proto faktory, jako je velikost, typ 
písma, barva a kontrast měly být 
posuzovány společně, aby zajistily 
spokojenost spotřebitelů s etiketami na 
potravinách.

Or. en

Odůvodnění

Čitelnost etiket je pro spotřebitele klíčová a měla by nadále zůstat požadavkem i v novém 
nařízení. Při posuzování jasnosti etiket je však třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, nejen 
velikost písma.

Pozměňovací návrh 209
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cílem tohoto nařízení je vysoká úroveň zdraví spotřebitelů, musí se toto ustanovení 
vztahovat na všechny alkoholické nápoje.



PE431.051v01-00 8/96 AM\799895CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 210
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sv

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 211
Glenis Willmott a Nessa Childers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem15 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. 1576/8916, 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) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem15 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. V tomto stadiu je tedy vhodné
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky
a poskytovat nutriční údaje s výjimkou 
informace o energetické hodnotě.
Energetická hodnota produktu by měla 
být čitelně uvedena na přední straně 
přebalu. 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. 1576/8916, 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,
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a pokud to bude nutné, může v rámci 
tohoto nařízení navrhnout zvláštní 
požadavky.

Or. de

Odůvodnění

Navzdory tomu, že se na víno a pivo v zásadě vztahuje výjimka, měla by být i v případě těchto 
alkoholických nápojů vždy uváděna jejich energetická hodnota.

Pozměňovací návrh 213
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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(ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se 
budou vztahovat stejné výjimky, aby byl 
zajištěn konzistentní přístup a soudržnost
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu,
a pokud to bude nutné, může v rámci 
tohoto nařízení navrhnout zvláštní 
požadavky. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 214
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem15 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 

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o alkoholických 
nápojích. Zvláštní pravidla Společenství 
ohledně označování vín již existují.
Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 
17. května 1999 o společné organizaci trhu
s vínem15 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 
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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. 1576/8916, 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.

enologických postupů a zacházení. Veškeré 
postupy, které nejsou zahrnuty v uvedeném 
seznamu, jsou zakázány. V tomto stadiu je 
tedy vhodné vyjmout víno z povinnosti 
uvádět složky a poskytovat nutriční údaje. 
Na pivo, likérová vína, šumivá vína, 
aromatizovaná vína a podobné produkty 
vyrobené z jiného ovoce než z vinných 
hroznů, ovocná piva 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 1 a na ostatní alkoholické 
nápoje se vztahují stejné výjimky s cílem 
zajistit 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.
----
1 Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 11.

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění a sladění s články 20 a 29.

Pozměňovací návrh 215
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem stanoví 

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o alkoholických 
nápojích. Zvláštní pravidla Společenství 
ohledně označování vín již existují.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. 
dubna 2008 o společné organizaci trhu
s vínem a nařízení Rady (ES) č. 1601/1991 
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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. 1576/89, 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.

ze dne 10. června 1991 stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby
a způsoby obchodní úpravy a označování 
vín a vinných produktů, což zajišťuje, že 
všechny fáze řetězce jsou ošetřeny a že 
spotřebitelé jsou chráněni a náležitě 
informováni. Uvedený právní předpis 
zejména popisuje přesným
a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž 
je pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami jejich 
použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů
a zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky
a poskytovat nutriční údaje. Na pivo
a lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 a na 
všechny ostatní nápoje o obsahu alkoholu 
vyšším než 1,2 % obj. se budou vztahovat 
stejné výjimky, aby byl zajištěn 
konzistentní přístup a soudržnost
s podmínkami stanovenými pro víno.
Komise nicméně tři roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu,
a pokud to bude nutné, může v rámci 
tohoto nařízení navrhnout zvláštní 
požadavky.

Or. fr

Odůvodnění

Toto znění stanoví prozatímní výjimky pro některé alkoholické nápoje, pokud jde o povinnost 
uvádět přísady a nutriční údaje, z toho důvodu, že tyto nápoje jsou zvláštní kategorií 
potravinářských produktů, na které se vztahuje zvláštní právní úprava. Aromatizované nápoje
z vína mezi nimi však nejsou uvedeny. Úprava vztahující se na tyto nápoje je však přesně 
stanovena nařízením 1601/91. Mimoto je třeba brát v úvahu všechny alkoholické nápoje
a zkrátit lhůtu pro přezkum specifických ustanovení.
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Pozměňovací návrh 216
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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požadavky.

Or. sv

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 217
Glenis Willmott a Nessa Childers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se 
budou vztahovat stejné výjimky, aby byl 
zajištěn konzistentní přístup a soudržnost
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu,
a pokud to bude nutné, může v rámci 
tohoto nařízení navrhnout zvláštní 
požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, když by 
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) Má-li se zajistit větší transparentnost
a dokonalá sledovatelnost a mají-li být 
spotřebitelé schopni činit při nákupu
informovaná rozhodnutí, měla by se
uvádět země původu a v případě 
zpracovaných výrobků provenience
zemědělských surovin použitých
v konečném výrobku. Ve všech případech 
by uvedení země původu nebo provenience 
mělo být poskytováno tak, aby spotřebitele 
nemátlo, a na základě jasně stanovených 
kritérií, která zajišťují stejné podmínky pro 
zástupce výrobního odvětví
a spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

Or. it
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Pozměňovací návrh 219
Oreste Rossi

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) Aniž jsou dotčeny stávající závazné 
předpisy uplatňované v jednotlivých 
odvětvích v souvislosti s označováním 
původu, měla by se země původu nebo 
provenience potraviny uvádět vždy, když 
by opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku, a to i pokud jde
o primární složky zpracovaných výrobků.
V ostatních 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 se nevztahují na 
označení jména nebo adresy provozovatele 
potravinářského podniku.

Or. it

Odůvodnění

Povinnost označování původu již právní předpisy platné pro jednotlivá odvětví ukládají. Je 
třeba zabránit tomu, aby byli spotřebitelé uváděni ve zmatek. 

Pozměňovací návrh 220
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Vždy by se měla uvádět země původu 
nebo provenience potraviny či její 
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opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku. V ostatních případech se 
posouzení potřeby uvést zemi původu nebo 
provenienci ponechává provozovatelům 
potravinářských podniků.

primární složky.

Or. de

Odůvodnění

Vždy by se měla uvádět země původu potraviny či její primární složky.

Pozměňovací návrh 221
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, když by 
opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku. V ostatních případech se 
posouzení potřeby uvést zemi původu nebo 
provenienci ponechává provozovatelům 
potravinářských podniků. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
provenience mělo být poskytováno tak, aby 
spotřebitele nemátlo, a na základě jasně 
stanovených kritérií, která zajišťují stejné 
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) Země původu nebo provenience 
potraviny by se měla uvádět u potravin 
sestávajících z jediné složky a 
u významných složek a charakteristické 
složky (charakteristických složek)
v potravinových produktech sestávajících
z více složek. Tyto údaje by se také měly 
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 
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provozovatele potravinářského podniku.

Or. en

Odůvodnění

Země původu/provenience je pro většinu spotřebitelů velmi hodnotnou informací. Proto by 
měla být u produktů s jedinou složkou i u významných a charakteristických složek 
vícesložkových produktů udávána povinně.

Pozměňovací návrh 222
Åsa Westlund

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) Země původu zemědělské suroviny 
(včetně masa) použité ve výrobku by se 
měla uvádět co nejvhodnějším způsobem 
tak, aby byla zajištěna naprostá 
transparentnost a aby bylo možné 
vysledovat původ výrobku. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
provenience mělo být poskytováno tak, aby 
spotřebitele nemátlo, a na základě jasně 
stanovených kritérií, která zajišťují stejné 
podmínky pro zástupce výrobního odvětví
a spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 223
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 224
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Nařízení 1829/2006/ES stanovilo 
pravidla pozitivního označování potravin 
obsahujících GMO, podle nichž platí, že 
pokud jsou nebo nejsou ve výrobku 
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náhodné stopy povolených GMO do výše 
0,9 %, tato skutečnost se na etiketě 
neuvádí. 
Současně se objevily vnitrostátní právní 
předpisy, které nejsou identické
a umožňují hospodářským subjektům 
označovat výrobky živočišného původu, 
pokud byla příslušná zvířata krmena 
krmivem bez GMO. Pro producenty
i spotřebitele by bylo prospěšné, kdyby 
Komise navrhla harmonizované 
označování výrobků „neobsahujících 
GMO“, které by umožňovalo rozvoj 
Společenství a dávalo evropským 
spotřebitelům možnost informovaně se 
rozhodnout na základě toho, že budou 
pozitivně označeny výrobky neobsahující 
GMO.

Or. fr

Odůvodnění

Je logické, aby Komise urychleně navrhla pro potraviny harmonizované označování pro 
výrobky neobsahující GMO, nejen aby doplnila stávající právní úpravu týkající se označování
a sledovatelnosti výrobků, které mohou obsahovat GMO , ale aby také reagovala na rostoucí 
poptávku evropských spotřebitelů po produktech bez GMO, a přitom jim byla zajištěna 
možnost svobodné volby.

Pozměňovací návrh 225
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Nutriční údaje o potravině se týkají 
informací o energetické hodnotě a určitých 
živinách obsažených v potravinách. 
Povinné uvedení údajů o výživové hodnotě 
by mělo pomoci osvětě v oblasti výživy
a podporovat informovaný výběr potravin.

(32) Nutriční údaje o potravině se týkají 
informací o energetické hodnotě a určitých 
živinách obsažených v potravinách. 
Povinné uvedení údajů o výživové hodnotě 
na přední a zadní straně balení by mělo 
být podpořeno kroky členských států, jako 
je vypracování akčního plánu v oblasti 
výživy, který bude součástí jejich politiky 
ve zdravotnictví a bude obsahovat 
konkrétní doporučení pro osvětu v oblasti 
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výživy a podporovat informovaný výběr 
potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) V bílé knize Komise o strategii pro 
Evropu týkající se zdravotních problémů 
souvisejících s výživou, nadváhou
a obezitou jsou zdůrazněny některé nutriční 
prvky důležité z hlediska veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby požadavky na 
povinné uvádění údajů o výživové hodnotě 
vzaly tyto prvky v úvahu.

(33) V bílé knize Komise o strategii pro 
Evropu týkající se zdravotních problémů 
souvisejících s výživou, nadváhou
a obezitou jsou zdůrazněny některé nutriční 
prvky důležité z hlediska veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby požadavky na 
povinné uvádění údajů o výživové hodnotě 
byly v souladu s doporučeními této bílé 
knihy.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cílem tohoto nařízení je vysoká úroveň zdraví spotřebitelů, musí se toto ustanovení 
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vztahovat na všechny alkoholické nápoje.

Pozměňovací návrh 228
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(34) Spotřebitelé by si měli být vědomi 
toho, jaký je potenciální podíl 
alkoholických nápojů na jejich celkovém 
příjmu živin. Proto by Komise
a zúčastněné strany měly v době platnosti 
výjimky přezkoumat, které informace jsou 
pro spotřebitele nejužitečnější a jaký 
způsob jejich poskytování je nejúčinnější.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se do budoucna zvážit, zda by měly být na alkoholických nápojích uváděny údaje
o nutriční hodnotě a složení produktu. Komise by měla předložit jednotné návrhy, které bude 
možné stejnou měrou použít na všechny alkoholické nápoje.

Pozměňovací návrh 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se zabránilo zbytečné zátěži pro 
dané výrobní odvětví, je vhodné určité 
skupiny potravin, které nejsou zpracovány 
nebo u nichž nejsou údaje o výživové 
hodnotě určujícím faktorem výběru 
spotřebitele, vyjmout z povinného uvádění 
nutričních údajů, pokud není povinnost 
poskytovat tyto údaje stanovena jinými 
právními předpisy Společenství.

(36) Aby se zabránilo zbytečné zátěži pro 
výrobce potravin a obchodníky, je vhodné 
určité skupiny potravin, které nejsou 
zpracovány nebo u nichž nejsou údaje
o výživové hodnotě určujícím faktorem při 
rozhodování spotřebitele o koupi, popř. 
potraviny v příliš malém balení nebo
s příliš malou etiketou pro povinné 
označení, vyjmout z povinného uvádění 
nutričních údajů, pokud není povinnost 
poskytovat tyto údaje stanovena jinými 
právními předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Nebylo by správné, aby pouze kvůli obsáhlým předpisům o označování potravin bylo
v budoucnu nutné zvětšit obaly produktů nebo normalizované etikety. Hromadil by se tak 
odpad z obalů, případně by začaly být baleny větší porce nebo by se objevovaly klamavé 
obaly. 

Pokud nelze informace o potravině vytisknout přímo na balení, je velikost etikety tištěné
v místě výroby určena příslušným zařízením, které ji tiskne. Toto zařízení se často flexibilně 
využívá ke každodennímu tisku mnoha různých etiket standardní velikosti. 

Pozměňovací návrh 231
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby při současné úrovni znalostí
o tématu výživy uvedené informace 
náležitě působily na průměrného 
spotřebitele a sloužily účelu zajištění 
informovanosti, pro který byly zavedeny, 

(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, 



AM\799895CS.doc 25/96 PE431.051v01-00

CS

měly by být jednoduché a srozumitelné. 
Výzkum naznačil, že při rozhodování 
spotřebitelů o nákupu potraviny je
užitečné, najdou-li informace v hlavním 
zorném poli nebo na „přední straně balení“. 
Proto aby spotřebitelé při nákupu potravin 
hned spatřili základní údaje o výživové 
hodnotě, měly by být tyto informace
v hlavním zorném poli etikety.

měly by být jednoduché a srozumitelné. 
Výzkum naznačil, že spotřebitelé chtějí 
informace o hlavních čtyřech živinách (o 
tucích, mastných nasycených kyselinách, 
cukru a soli) a o energetické hodnotě
v hlavním zorném poli nebo na „přední 
straně balení“, neboť tyto informace 
považují za užitečné při rozhodování
o nákupu potraviny. Proto by toto 
omezené množství nutričních údajů mělo 
být povinně umístěno na přední straně 
balení a doplněno obšírnějšími povinnými 
nutričními údaji na zadní straně balení.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 232
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 233
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(37) Aby při současné úrovni znalostí
o tématu výživy uvedené informace 
náležitě působily na průměrného 
spotřebitele a sloužily účelu zajištění 
informovanosti, pro který byly zavedeny, 
měly by být jednoduché a srozumitelné.
Výzkum naznačil, že při rozhodování 
spotřebitelů o nákupu potraviny je 
užitečné, najdou-li informace o energetické 
hodnotě v hlavním zorném poli nebo na 
„přední straně balení“. Údaje o nutriční
a energetické hodnotě by měly být 
uváděny společně a přehledným způsobem 
na stejném místě obalu.

Or. de

Odůvodnění

Informace o energetické hodnotě by měla být vždy uváděna na přední straně obalu. Kromě 
toho je třeba údaje o nutriční a energetické hodnotě zobrazovat přehledným způsobem.
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Pozměňovací návrh 234
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 235
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 
porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto

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

způsoby poskytování informací
s výkladovou složkou líbí, neboť mohou 
jejich prostřednictvím provést informovaný 
výběr zdravých potravin rychleji. Důkazy, 
které jsou k dispozici, prokazují, že 
zjednodušený způsob označování, který 
zahrnuje několikabarevné kódování 
směřující ke snadnější a rychlejší 
interpretaci nutričních údajů je pro 
spotřebitele nejlepší a preferovanou 
možností.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží výzkum, který prokázal, že spotřebitelé si přejí omezené 
informace s interpretační složkou na přední straně obalu. Upřednostňují využívání červené, 
oranžové a zelené barvy k označení toho, zda má potravina vysoký, střední či nízký obsah 
těchto živin. Definice referenčních množství pro vysoký, střední a nízký obsah těchto živin se 
stanoví pomocí nezávislého odborného stanoviska přijatého úřadem EFSA.

Více informací o tomto výzkumu lze nalézt v těchto dokumentech: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Pozměňovací návrh 236
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nedávný vývoj v některých členských 
státech a organizacích potravinářského 
odvětví, pokud jde o jiné vyjádření 
nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 

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

porci, naznačují, že spotřebitelům se 
způsoby poskytování informací
s výkladovou složkou líbí, neboť mohou 
jejich prostřednictvím provést rychlý výběr 
potravin. Jak dokládá spotřebitelský 
průzkum, u výrobků s vysokou mírou 
zpracování spotřebitelé nejvíce oceňují 
systém barev a nejlépe mu rozumějí.
V zájmu srovnatelnosti produktů v různě 
velkých baleních je vhodné, aby byly 
nutriční údaje i nadále povinně uváděny 
na 100 g / 100 ml. Jsou-li potraviny 
baleny po jednotlivých porcích, měly by 
být povinně uváděny i nutriční údaje na 
jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Změna příslušného pozměňovacího návrhu předloženého zpravodajkou. Jak dokládá 
spotřebitelský průzkum, u výrobků s vysokou mírou zpracování je pro rychlý a informovaný 
výběr spotřebitelů nejvhodnější systém barev.

Pozměňovací návrh 237
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Aby byly umožněny další způsoby 
uvádění nutričních údajů, které umožní 
spotřebitelům zdravější volbu, mohou být 
povinné nutriční údaje vyjádřeny
v procentech doporučené denní dávky. 
Tato doporučená dávka musí mít pevný 
vědecký základ. Pro tyto účely vydal 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
vědecké stanovisko, které je základem pro 
referenční hodnoty.

Or. fr
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Odůvodnění

Doporučené denní dávky, které stanovil potravinářský průmysl, se nutně nezakládají na 
vědeckých závěrech. Dosud neexistuje vědecké posouzení systému doporučené denní dávky. 
Pro zdraví spotřebitelů a problém obezity je proto nezbytné, aby byl systém zahrnující velikost 
porcí, referenční hodnoty – zejména cukru – uhlovodíků a referenční osoby (dospělý, žena, 
muž nebo dítě) vědecky posouzen a řádně odborně podložen.

Pozměňovací návrh 238
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Komise by měla předložit návrh 
celoevropského zákazu umělých 
transmastných kyselin. Do doby, než tento 
zákaz vstoupí v platnost, by mělo být 
uvádění umělých transmastných kyselin 
povinné.

Or. en

Odůvodnění

Ve zprávě o bílé knize Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů 
souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou vyzval Evropský parlament k celoevropskému 
zákazu umělých transmastných kyselin. Vzhledem k tomu, že umělé transmastné kyseliny jsou 
škodlivé pro zdraví a nejsou nezbytné, měl by být v zájmu ochrany spotřebitelů zaveden jejich 
celoevropský zákaz. Do doby, než tento zákaz vstoupí v platnost, by mělo být označování 
umělých transmastných kyselin povinné.

Pozměňovací návrh 239
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Údaje o množství nutričních prvků
a srovnávací ukazatele v hlavním zorném 
poli uvedené ve srozumitelné formě 

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

a komplexní formě umožňující posouzení 
nutričních vlastností potraviny by měly být 
posuzovány komplexně jako součást 
nutričních údajů potravin, a nikoli jako 
skupina jednotlivých tvrzení. Pro zajištění 
čitelnosti nutričních údajů by měl být
v hlavním zorném poli uveden odkaz na 
údaje uvedené vpravo nahoře na přední 
straně balení.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(41) Členské státy by si měly ponechat 
právo rozhodnout, kdy a jakým způsobem 
stanovit v závislosti na místních 
podmínkách a okolnostech pravidla 
ohledně poskytování informací týkajících
se alergenů u nebalených potravin.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy se s problematikou nebalených potravin mohou ve svých vnitrostátních právních 
předpisech vypořádat lépe než orgány EU.
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Pozměňovací návrh 241
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na nebalené potraviny.

Pozměňovací návrh 242
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

potraviny. Proto by tyto informace měly 
být spotřebiteli poskytnuty vždy.

Or. de

Odůvodnění

I v případě nebalených produktů mají pro spotřebitele mimořádný význam údaje
o energetické hodnotě a složkách s alergenními účinky.

Pozměňovací návrh 243
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(41) Členské státy by si měly ponechat 
právo stanovit v závislosti na místních 
podmínkách a okolnostech pravidla 
ohledně poskytování informací týkající se 
nebalených potravin a produktů 
nabízených zařízeními společného 
stravování. Ačkoliv v těchto případech je 
poptávka spotřebitelů po dalších 
informacích omezená, velmi důležité jsou
informace o případných alergenech. Proto 
by spotřebitelé měli mít vždy možnost tyto 
informace obdržet.

Or. it

Odůvodnění

Objasnění a zjednodušení textu.
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Pozměňovací návrh 244
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sv

Pozměňovací návrh 245
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pro zajištění toho, aby podrobnější 
požadavky na informace o potravinách 
byly navrženy a zavedeny dialektickým 
způsobem a na základě osvědčených 
postupů, by měly na vnitrostátní úrovni
i na úrovni Společenství existovat pružné 
mechanismy založené na otevřené
a transparentní veřejné konzultaci

(45) Pro zajištění toho, aby podrobnější 
požadavky na informace o potravinách 
byly navrženy a zavedeny dialektickým 
způsobem a na základě osvědčených 
postupů, by měly na vnitrostátní úrovni
i na úrovni Společenství existovat pružné 
mechanismy založené na otevřené
a transparentní veřejné konzultaci
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a udržitelné interakci v rámci širokého 
okruhu reprezentativních zúčastněných 
stran. Tyto mechanismy mohou vést
k rozvoji nezávazných vnitrostátních 
systémů založených na důkladném 
spotřebitelském průzkumu a rozsáhlé 
konzultaci zúčastněných stran. Měly by 
rovněž existovat mechanismy, podle nichž 
by spotřebitelé mohli rozlišit potraviny 
označené v souladu s vnitrostátním 
systémem, jako například identifikační 
číslo nebo znak.

a udržitelné interakci v rámci širokého 
okruhu reprezentativních zúčastněných 
stran. Tyto mechanismy mohou vést
k rozvoji vnitrostátních systémů 
založených na důkladném spotřebitelském 
průzkumu a rozsáhlé konzultaci 
zúčastněných stran. Měly by rovněž 
existovat mechanismy pro podporu zdraví 
řízené členskými státy, které umožní 
spotřebitelům rozlišit potraviny označené
v souladu s vnitrostátním systémem, jako 
například identifikační číslo nebo znak

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) V souladu s vnitrostátním systémem 
právně nevynutitelných předpisů mohou 
být nutriční údaje uvedeny graficky nebo 
formou symbolů, pokud neklamou 
spotřebitele a pokud je prokázáno, že 
průměrný spotřebitel takto znázorněným 
údajům rozumí.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy měly možnost i nadále používat takové informace o produktech 
(např. symboly jako švédská značka klíčové dírky), které se z pohledu spotřebitelů osvědčily.
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Pozměňovací návrh 247
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví základ pro 
zajištění vysoké úrovně ochrany 
spotřebitelů v souvislosti s informacemi
o potravinách s přihlédnutím k rozdílům ve 
vnímání spotřebitelů a jejich informačním 
potřebám a současně zajišťuje plynulé 
fungování vnitřního trhu.

1. Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany spotřebitelů, pokud jde
o informace o potravinách, s přihlédnutím
k rozdílům ve vnímání spotřebitelů a jejich 
informačním potřebám a současně zajistit
plynulé fungování vnitřního trhu.

Or. sv

Pozměňovací návrh 248
János Áder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Potraviny ze třetích zemí, které 
neodpovídají ustanovením tohoto 
nařízení, nesmí být ve Společenství 
uváděny na trh.

Or. hu

Odůvodnění

Je v zájmu spotřebitelů, aby se zajistilo dodržování předpisů o označování potravin ze strany 
třetích zemí. 
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Pozměňovací návrh 249
Glenis Willmott

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Toto nařízení se nevztahuje na 
potraviny připravené jinak než jako 
součást podnikání, ze kterého by vyplývala 
určitá kontinuita činností a určitá míra 
organizace. Aktivity, jako je příležitostná 
manipulace, podávání a prodej jídla 
soukromými osobami například při 
charitativních akcích nebo na trzích 
místní komunity či při jejích setkáních, do 
působnosti tohoto nařízení nespadají.

Or. en

Odůvodnění

Do návrhu by se měla promítnout vůle vyjádřená v bodu odůvodnění 15 vyjmout z působnosti 
tohoto návrhu charitativní a jednorázové akce (ve školách apod.).

Pozměňovací návrh 250
Esther de Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se 
rozumějí potraviny, které se konečnému 
spotřebiteli nabízejí bez obalu, a jsou-li 
vůbec zabaleny, pak teprve v okamžiku 
prodeje konečnému spotřebiteli, a rovněž 
potraviny a čerstvé výrobky, které jsou 
baleny předem v den prodeje
a jsou určeny k okamžitému prodeji;

Or. en
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Odůvodnění

Omezení na balení v místě prodeje není dostatečně jasné. V řemeslných podnicích s několika 
prodejnami budou výrobky často baleny v centrální výrobně v den prodeje před distribucí do 
příslušných prodejen. Např. v Nizozemsku se příslušné orgány dohodly, že „denně čerstvé“ 
potraviny se řadí mezi „nebalené“ potraviny. 

Pozměňovací návrh 251
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se rozumí 
potraviny, které jsou konečnému 
spotřebiteli nabízeny nezabalené nebo 
které jsou opatřeny obalem až v okamžiku 
výdeje konečnému spotřebiteli, jakož
i potraviny a čerstvé výrobky určené
k přímému výdeji, které jsou opatřeny 
obalem v místě výdeje;

Or. de

Odůvodnění

V obchodech a zařízeních společného stravování bývají potraviny opatřovány obalem i 
z hygienických důvodů a konečným spotřebitelům jsou zpravidla prodávany za přítomnosti 
informovaného personálu. V případě individuálně balených potravin je vzhledem
k rozmanitosti nabízených produktů a jejich stále se měnícímu složení nemožné uvádět údaje, 
jejichž poskytování je v případě balených potravin povinné. Není důležité, zda jsou tyto 
potraviny určeny k prodeji nebo zda jsou nabízeny bezplatně.

Pozměňovací návrh 252
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se 
rozumějí potraviny nabízené k prodeji 
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konečnému spotřebiteli bez obalu nebo 
jsou baleny v místě prodeje na požádání 
spotřebitele nebo jsou baleny do hotového 
balení pro přímý prodej;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se
rozumějí potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli bez obalu nebo 
jsou baleny v místě prodeje na požádání 
spotřebitele nebo jsou baleny do hotového 
balení pro přímý prodej;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby definice nebalených potravin obsahovala i potraviny balené v prodejně
a určené k přímému prodeji a potraviny balené na žádost spotřebitele, protože se tyto 
potraviny od nebalených potravin nijak neliší. Navrhované znění je převzato z čl. 41 odst. 1 
návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 254
Elisabetta Gardini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) „místem původu“ se rozumí místo,
u nějž se uvádí, že z toho místa potravina 
pochází, jak je stanoveno v souladu
s články 23 až 26 nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92;
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Or. it

Pozměňovací návrh 255
Elisabetta Gardini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „proveniencí“ se rozumí místo odlišné 
od místa původu uvedeného v předchozím 
písmeně g), z něhož pochází hlavní 
zemědělská surovina použitá pro výrobu 
konečného produktu;

Or. it

Odůvodnění

Mají-li být spotřebitelům poskytovány správné informace, je nutné rozlišovat mezi 
„proveniencí“ a „zemí původu“, jejíž definice je obsažena v celním kodexu Společenství. 
Spotřebitelé často zaměňují označení místa, kde byla potravina vyrobena, s místem, kde byla 
pěstována zemědělská rostlina nebo chováno zemědělské zvíře, které byly ve zpracovatelském 
procesu použity. Mají-li činit spotřebitelé informovaná rozhodnutí, měly by být definice 
přesné a místo původu by se mělo od provenience odlišovat.

Pozměňovací návrh 256
Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „zemí původu“ se rozumí místo, 
odkud pochází hlavní zemědělská 
surovina použitá při přípravě výrobku;

Or. sv

Odůvodnění

Měla by být vložena definice „země původu“ a být odlišena od „provenience“.
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Pozměňovací návrh 257
Elisabetta Gardini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „zpracováním“ se rozumí proces, 
během nějž jsou z jedné či více 
zemědělských surovin vyrobeny konečné 
produkty;

Or. it

Pozměňovací návrh 258
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „datem spotřeby potraviny“ se rozumí 
datum, do kdy se musí daná potravina 
spotřebovat; po uplynutí tohoto data již 
nesmí být potravina jako taková 
spotřebiteli vydána, ani nesmí být dále 
zpracována.

Or. de

Odůvodnění

Je chvályhodné, že zpravodajka Sommerová zavádí definici „data spotřeby“. Měla by však 
být rozšířena: zákaz výdeje potraviny spotřebiteli je vhodné doplnit ještě o zákaz jejího 
dalšího zpracování. Po uplynutí data spotřeby již produkt nelze žádným způsobem vhodně 
použít jako potravinu. Vydáním zákazu na další zpracování se zamezí obchodu s „prošlým 
masem“.
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Pozměňovací návrh 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „datem výroby“ se rozumí datum, ke 
kterému se potravina stala produktem 
odpovídajícím popisu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšení informací poskytovaných spotřebitelům by měla existovat definice data 
výroby. Navrhovaná definice je shodná s definicí Codex (CODEX STAN 1-1985).

Pozměňovací návrh 260
Struan Stevenson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je zapotřebí vzhledem k odkazu na zpracované potraviny v pozměněném článku 
9.
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Pozměňovací návrh 261
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) „napodobeninou potraviny“ se rozumí 
potravina, která se vzhledem podobá jiné 
potravině, v níž je však některá běžně 
užívaná složka zcela nebo částečně 
nahrazena složkou jinou.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé bývají klamáni v důsledku stále častějšího používání napodobenin potravin, 
jejichž charakteristické složky jsou nahrazovány levnějšími substancemi.

Pozměňovací návrh 262
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Pro účely tohoto nařízení označuje země 
původu potraviny původ potraviny 
stanovený v souladu s články 23 až 26 
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. V případě 
členských států se jako země původu vždy 
označí příslušný členský stát.

Or. en

Odůvodnění

U definice země původu odkazuje odstavec 3 v návrhu Komise na celní kodex Společenství. 
Podle tohoto celního kodexu však může být jako označení původu uvedeno „EU“ NEBO 
členský stát. Je proto důležité vyjasnit, že u potravin pocházejících z EU se jako země původu 
vždy označí daný členský stát, nikoli EU jako celek.
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Pozměňovací návrh 263
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 264
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Cílem poskytování informací
o potravinách a tohoto nařízení je 
dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví
a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, 
který konečným spotřebitelům umožní 
informovaný výběr potravin a jejich 
bezpečné použití, se zvláštním ohledem na 
zdravotní, hospodářská, environmentální, 
sociální a etická hlediska.

Or. sv

Odůvodnění

V čl. 3 odst.2 se stanoví, že cílem právního předpisu o poskytování informací o potravinách je 
dosáhnout volného pohybu potravin ve Společenství. Dalším cílem tohoto právního předpisu 
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by mělo být dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 265
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Tam, kde právní předpis o poskytování 
informací o potravinách zavádí nové 
požadavky, se zváží potřeba přechodného 
období po vstupu nových požadavků
v platnost, v jehož průběhu lze potraviny
s etiketami, které nejsou v souladu
s novými požadavky, uvést na trh,
a potraviny, které byly uvedeny na trh před 
koncem přechodného období, prodávat až 
do vyčerpání jejich zásob. Nová pravidla 
pro označování potravin se zavedou
k jednotnému datu, které stanoví Komise 
po konzultaci s členskými státy a se 
zástupci zúčastněných stran.

Or. de

Odůvodnění

Časově nejednotné zavedení nových pravidel pro označování potravin má, navzdory 
naplánovaným přechodným obdobím, značný dopad na náklady na vývoj nových etiket a na 
spotřebování zásob zboží, obalů a etiket. Z tohoto důvodu by měl být znovu stanoven jednotný 
termín pro zavedení těchto nových pravidel (jak to původně navrhovala Komise).

Pozměňovací návrh 266
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo usnadněno hladké fungování vnitřního trhu a aby bylo minimalizováno množství 
obalového odpadu, je obvyklé stanovit při zavedení nových požadavků na označování 
přechodné období.

Pozměňovací návrh 267
Andres Perello Rodriguez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) trvanlivosti, uchovávání a bezpečném 
použití;

ii) trvanlivosti, uchovávání, případně 
požadavků na uchovávání potraviny po 
jejím otevření, a bezpečném použití;

Or. es

Odůvodnění

V dnešní době není na mnoha potravinách uvedena doba jejich trvanlivosti po otevření ani 
žádné údaje o tom, že se mají například uchovávat při určité teplotě. Tyto informace by však
v zájmu bezpečnosti spotřebitele uváděny být měly.

Pozměňovací návrh 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách se přihlédne

2. Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách se přihlédne
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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.

k potenciálním nákladům a přínosům pro 
zúčastněné strany (včetně spotřebitelů, 
výrobců a dalších) na poskytování 
určitých informací, jimž spotřebitelé 
přikládají značný význam, nebo ke všem 
obecně uznávaným přínosům, aby měli 
spotřebitelé možnost informovaného 
výběru.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 269
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) použitím označení nebo vyobrazení na 
obalu, které ve spotřebiteli budí dojem, že 
se jedná o určitý výrobek nebo složku,
i když ve skutečnosti jde
o neplnohodnotnou potravinu, případně
o náhražku složky, která se obvykle
v daném výrobku používá; v těchto 
případech musí být výrobek na lícové 
straně obalu označen dodatkem 
„napodobenina vyrobena s použitím
(popis náhražky) místo (popis nahrazené 
složky)“.

Or. de
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Pozměňovací návrh 270
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) uváděním obrazového materiálu, který 
by mohl uvést spotřebitele v omyl, pokud 
jde o původ potraviny nebo jejích složek;

Or. en

Odůvodnění

Drobná změna příslušného pozměňovacího návrhu předloženého zpravodajkou. Obrázky
a grafické symboly nesmí být využívány k úmyslnému matení spotřebitelů v souvislosti se 
skutečným původem výrobku.

Pozměňovací návrh 271
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) použitím vyobrazení, které spotřebitele 
uvádí v omyl, pokud jde o původ, 
vlastnosti nebo složení potraviny;

Or. de

Odůvodnění

Je vhodné výslovně zdůraznit nejen původ, ale i složení a vlastnosti potraviny. Toto 
ustanovení má za cíl zlepšit jasnost a pravdivost vyobrazení na obalech potravin. Zobrazení 
vanilkového lusku na jogurtu s vanilkovým aroma je zavádějící.
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Pozměňovací návrh 272
Karl-Heinz Florenz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výslovným upozorňováním na výrazné 
snížení obsahu cukru a/nebo tuku, pokud 
současně není odpovídajícím způsobem 
snížena energetická hodnota výrobku 
(uvedená v kilojoulech, příp. 
kilokaloriích), s výjimkou případů, kdy 
snížení obsahu cukru nebo tuku zvyšuje 
přínos výrobku pro zdraví;

Or. de

Odůvodnění

Průměrný spotřebitel vychází z předpokladu, že upozorňuje-li přebal na nižší obsah cukru 
nebo tuku, má tato potravina i nižší energetickou hodnotu. Nicméně často tomu tak není, 
protože cukr či tuk nahradily jiné přísady. I nadále by měly být umožněny takové úpravy 
výrobků, které jsou přínosné pro zdraví (např. nahrazení nasycených mastných kyselin 
polynenasycenými mastnými kyselinami), i když energetická hodnota zůstane zachována.

Pozměňovací návrh 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Pokud nějaký výrobek například uvádí, že je „vanilkový“, nebo je na něm obrázek vanilky, 
měla by chuť pocházet z pravé vanilky. Totéž platí např. pro ovoce.
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Pozměňovací návrh 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) u potravin obsahujících ovoce: 
i) zobrazováním neúměrně velkých 
obrázků ovoce, které není v dané 
potravině dominantním druhem ovoce. 
Dominantní druh(y) ovoce musí 
dominovat i na obrázku; 
ii) použitím názvu určitého druhu ovoce
v názvu dané potraviny, pokud v ní tento 
druh ovoce není obsažen v množstvích 
odpovídajících realistickému očekávání 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mohou být snadno uvedeni v omyl, pokud je na ovocné šťávě obrázek jahod, ale 
ve skutečnosti je hlavním ovocem v nápoji jablko.

Pozměňovací návrh 275
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) u mléka: označením mléka jako 
„čerstvé“, pokud je jeho datum spotřeby 
delší než sedm dní od data, kdy bylo mléko 
baleno.

Or. en

Odůvodnění

Čerstvé mléko v současné době na pultech obchodů stále více nahrazováno takzvaným 
mlékem s prodlouženou trvanlivostí. Toto mléko prošlo pasterizací jako běžné mléko, bylo 
ovšem zahřáto na vyšší teplotu a je mikrofiltrované. V uzavřeném obalu může být uchováváno 
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až po dobu 21 dnů. Přesto se toto mléko prodává jako čerstvé, což je pro spotřebitele 
zavádějící. Některé členské státy již proto zavedly ustanovení předepisující maximální datum 
spotřeby pro mléko označené jako „čerstvé“.

Pozměňovací návrh 276
Elena Oana Antonescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) spotřebitelé mohou být uvedeni
v omyl, pokud se u potraviny výslovně 
poukazuje na výrazně snížený obsah 
cukru a/nebo tuku, ačkoli tato skutečnost 
není spojena s odpovídajícím snížením 
energetické hodnoty této potraviny 
(uvedené v kilojoulech, příp. 
kilokaloriích);

Or. ro

Odůvodnění

Pokud určitá potravina A obsahuje cukry a/nebo tuky v koncentraci, která je nižší než 
zákonem stanovená norma pro zařazení daného produktu do kategorie produktů s nízkým 
obsahem cukru nebo produktů nízkotučných, a zároveň obsahuje i jiné složky, jež zvyšují její 
kalorickou hodnotu (např. sacharidy, jako škrob nebo přídatné látky ve formě modifikovaného 
škrobu), a pokud na trhu existuje srovnatelná potravina B, která tyto složky neobsahuje, smí 
výrobce produktu A zařadit tento produkt pro marketingové účely do kategorie dietních 
produktů, třebaže daná potravina nemá nijak nižší kalorickou hodnotu.

Pozměňovací návrh 277
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace o potravině musí být přesné, 
jasné a pro spotřebitele snadno 
srozumitelné.

2. Informace o potravině musí být přesné, 
jasné a pro spotřebitele snadno 
srozumitelné. Výbor uvedený v čl. 49 odst. 
1 může sestavit výběrový seznam tvrzení
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a výrazů ve smyslu odstavce 1, jejichž 
použití musí být za všech okolností 
zakázáno nebo omezeno.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zachování stávajícího ustanovení potravinového práva 
EU, které vyžaduje, aby členské státy jednaly společně v případě, že je třeba u použití určitých 
tvrzení a výrazů v označení uplatnit omezení. Při neexistenci tohoto ustanovení by mohly 
příslušné předpisy přijmout jednotlivé země a definice by se tak mohly mezi členskými státy 
snadno lišit, čímž by mohly vytvořit překážky obchodu na vnitřním trhu. 

Pozměňovací návrh 278
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace o potravině musí být přesné, 
jasné a pro spotřebitele snadno 
srozumitelné.

2. Informace o potravině musí být přesné, 
jasné a pro spotřebitele dobře čitelné
a snadno srozumitelné.

Or. sv

Pozměňovací návrh 279
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Osoba odpovědná za poskytování 
informací o potravinách zajišťuje uvádění
a věcnou správnost údajů.
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Or. de

Odůvodnění

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Pozměňovací návrh 280
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.
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Pozměňovací návrh 281
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajišťují v míře, v níž má jejich činnost 
vliv na označování potravin v rámci jimi 
řízených podniků, aby uvedené informace 
splňovaly požadavky tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud provozovatelé potravinářských 
podniků odpovědní za maloobchodní nebo 
distribuční činnosti, které nemají vliv na 
informace o potravinách, zjistí, že některá 
potravina nesplňuje ustanovení tohoto 
nařízení, okamžitě přijmou náležitá 
opatření.

Or. de

Odůvodnění

Toto nařízení by mělo jasně a přiměřeně rozdělit povinnosti tak, aby odpovídaly úkolům 
každého provozovatele potravinářského podniku v dodavatelském a zásobovacím řetězci. To 
znamená, že provozovatelé podniků by měli vždy odpovídat za dodržování těch právních 
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předpisů, které se týkají jejich domény v rámci zásobovacího řetězce.

Pozměňovací návrh 283
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Provozovatelé potravinářských podniků 
odpovědní za maloobchodní nebo 
distribuční činnosti, které nemají vliv na 
informace o potravinách, musí v mezích 
své činnosti přispívat s náležitou péčí
k tomu, aby byly dodržovány předpisy 
upravující informace o potravinách, 
zejména nesmí dodávat potraviny, o nichž 
na základě svých znalostí, které mají jako 
odborní dodavatelé, vědí nebo o nichž 
předpokládají, že uvedené požadavky 
nesplňují.

Or. de

Pozměňovací návrh 284
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 286
Åsa Westlund

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 

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

přebírá, aby byly povinné informace
o potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a) až c) a f) zpřístupněny konečnému 
spotřebiteli.

Or. sv

Odůvodnění

Mělo by se posílit právo konečných spotřebitelů na informace. 

Pozměňovací návrh 287
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí písmene d) znamená, že provozovatelé podniků budou mít povinnost předat 
provozovateli, který potraviny přebírá, informace o množství určitých složek či skupin složek. 
Zahrnutí písmene i) znamená, že provozovatelé podniků budou mít povinnost předávat 
informace o původu určitých složek či skupin složek. Informace vyžadované v písm. d) a i) 
jsou nezbytné pro to, aby mohl provozovatel dodávající potraviny konečnému spotřebiteli 
poskytnout povinné informace o potravině uvedené v čl. 9 odst. 1 konečnému spotřebiteli.
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Pozměňovací návrh 288
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podle ustanovení čl. 14 odst. 6 
dohlížejí provozovatelé potravinářských 
podniků na to, aby se v podnicích, které 
podléhají jejich kontrole, nedostaly do 
oběhu žádné produkty, jež by byly 
označeny nedostatečným nebo nečitelným 
způsobem.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba stanovit, kdo je odpovědný za to, aby se do prodeje nedostaly produkty, jejichž etikety 
obsahují tiskové chyby nebo nečitelné údaje, jelikož tato situace znesnadňuje nebo 
znemožňuje spotřebiteli získat správné informace.

Pozměňovací návrh 289
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sv
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Odůvodnění

Mělo by se posílit právo konečných spotřebitelů na informace.

Pozměňovací návrh 290
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Údaj o čistém množství potraviny je důležitý a měl by být uveden na jejím vnějším obalu, 
stejně jako zvláštní pokyny ohledně jejího uchovávání a použití.

Pozměňovací návrh 291
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název potraviny; a) název potraviny a/nebo název, pod 
kterým je potravina prodávána;

Or. it
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Pozměňovací návrh 292
Esther de Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing.

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Pozměňovací návrh 293
Andres Perello Rodriguez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zvláštní podmínky uchování a použití; g) zvláštní podmínky uchování a/nebo 
použití, včetně požadavků na uchovávání 
potraviny po jejím otevření;

Or. es

Odůvodnění

V dnešní době není na mnoha potravinách uvedena doba jejich trvanlivosti po otevření ani 
žádné údaje o tom, že se mají například uchovávat při určité teplotě. Tyto informace by však
v zájmu bezpečnosti spotřebitele uváděny být měly.
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Pozměňovací návrh 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) datum výroby;

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení účelu nařízení, jímž je poskytovat spotřebitelům odpovídající informace
o potravinách, které konzumují, a umožnit jim tak informovaný výběr, je zásadní, aby byli 
spotřebitelé informováni o datu výroby.

Pozměňovací návrh 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné zavést povinnost uvádět jméno skutečného výrobce potraviny, což je jak
v zájmu poskytování správných informací spotřebitelům, tak v zájmu podpory 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. V důsledku toho, že tato povinnost po léta 
neexistovala, se rozšířil prodej produktů pod soukromou značkou (tzv. private label), která 
snižuje výnosy podniků, což má negativní vliv i na samotnou existenci zemědělsko-
potravinářských subjektů.
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Pozměňovací návrh 296
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jméno výrobce a balírny jsou pro spotřebitele důležitými informacemi, zejména pokud je 
výrobek prodáván pod vlastní značkou obchodního řetězce.

Pozměňovací návrh 297
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

U dovážených výrobků ze třetích zemí se musí uvádět dovozce.
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Pozměňovací návrh 298
Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Přidání dalších ustanovení týkajících se původu výrobků není namístě v tom směru, že by 
znamenalo dodatečné náklady a četné komplikace z hlediska opatřování si surovin podle 
jejich dostupnosti.

Pozměňovací návrh 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Vždy by měla být uvedena provenience produktu, případně jeho hlavních složek.
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Pozměňovací návrh 301
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1 i) země původu nebo provenience 
se uvádí u těchto položek:
a) maso,
b) drůbež,
c) mléčné výrobky,
d) čerstvé ovoce a zelenina
a u masa a drůbeže, jsou-li použity jako 
složky zpracovaných potravin.

Pokud není země původu nebo 
provenience potraviny shodná se zemí 
původu nebo proveniencí hlavní složky 
(složek), je třeba uvést také zemi původu 
nebo provenienci této složky (složek).
2 U masa a drůbeže 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.
3 U všech ostatních potravin, pokud 
nepodléhají zvláštním právním 
předpisům, se uvádí země původu nebo 
místo provenience v těch případech, kdy 
by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět 
spotřebitele podstatným způsobem v omyl, 
pokud jde o skutečnou zemi původu nebo 
místo provenience potraviny, zejména 
pokud by informace připojená k potravině 
nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, 
že potravina je z jiné země původu nebo 
místa provenience. V uvedených případech 
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musí být údaje v souladu s pravidly 
stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a pravidly 
stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají právo na informace, jež by měly zahrnovat informace o tom, odkud 
pocházejí potraviny, které kupují. Spotřebitel má významný zájem znát původ potravin,
a proto je nezbytné rozšířit požadavky na povinné označení původu.

Pozměňovací návrh 302
Glenis Willmott

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) země původu nebo provenience se uvádí
u těchto položek:
- maso,
- drůbež,
- mléčné výrobky,
- čerstvé ovoce a zelenina
a u masa a drůbeže, jsou-li použity jako 
složky zpracovaných potravin.

Pokud není země původu nebo 
provenience potraviny shodná se zemí 
původu nebo proveniencí hlavní složky 
(složek), je třeba uvést také zemi původu 
nebo provenienci této složky (složek).

U masa a drůbeže 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 
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se zvířata narodila, byla chována
a poražena.

U všech ostatních potravin, pokud 
nepodléhají zvláštním právním 
předpisům, se uvádí země původu nebo 
místo provenience v těch případech, kdy 
by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět 
spotřebitele podstatným způsobem v omyl, 
pokud jde o skutečnou zemi původu nebo 
místo provenience potraviny, zejména 
pokud by informace připojená k potravině 
nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, 
že potravina je z jiné země původu nebo 
místa provenience. V uvedených případech 
musí být údaje v souladu s pravidly 
stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a pravidly 
stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají právo na informace, jež by měly zahrnovat informace o tom, odkud 
pocházejí potraviny, které kupují. Spotřebitel má významný zájem znát původ potravin,
a proto je nezbytné rozšířit požadavky na povinné označení původu.
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Pozměňovací návrh 303
Struan Stevenson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) země původu nebo provenience 
veškerého nezpracovaného masa, ryb, 
ovoce a zeleniny a u zpracovaného masa, 
ryb a mléčných výrobků země či oblast 
původu, kde byly vyrobeny hlavní 
zemědělské suroviny použité při 
zpracování. Údaje musí být v souladu
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4
a pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti a aby nebyli spotřebitelé uváděni v omyl, by měly etikety uvádět 
zemi původu zvířat, jež byla k výrobě potraviny použita, což spotřebitelům umožňuje 
informovaný výběr. Podobné podmínky by měly platit pro zpracovávané ryby, jako je uzený 
losos či konzervovaný kaviár, aby spotřebitelé nemuseli původ výrobků odhadovat. Tento 
pozměňovací návrh zahrnuje do stávajícího nařízení rovněž existující právní předpisy EU
v oblasti potravin, jež se týkají čerstvých ryb, ovoce a zeleniny. 

Pozměňovací návrh 304
Elisabetta Gardini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) země původu nezpracovaných 
zemědělských produktů a u zpracovaných 
potravin provenience hlavní zemědělské 
suroviny použité při zpracování. Údaje
musí být v souladu ustanoveními čl. 35 
odst. 3, 4 a 5;
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k potravině nebo etiketa jako celek jinak 
naznačovala, že potravina je z jiné země 
původu nebo provenience. V uvedených 
případech musí být údaje v souladu
s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4
a pravidly stanovenými podle čl. 35 odst.
5;

Or. it

Odůvodnění

Spotřebitelé musí z důvodů transparentnosti znát provenienci potraviny. Spotřebitel má právo 
vědět, odkud pochází to, co používá, aby se mohl samostatně a informovaně rozhodnout. 
Jelikož u zpracovaných produktů se mohou místa, kde proběhly jednotlivé fáze výroby, lišit, je 
vhodné zajistit „sledovatelnost“ informací.

Pozměňovací návrh 305
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Dodatky k platnému předpisu nejsou vhodné. Tyto změny by vedly k dalším komplikacím
a zvyšovaly by náklady, protože v praxi se původ surovin mění v závislosti na jejich 
dostupnosti. Dodatečné náklady by museli nést spotřebitelé. Jelikož se provenience musí bez 
výjimky uvádět ve všech případech, kdy by spotřebitelé mohli být uváděni v omyl, není tato 
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změna pro spotřebitele přínosná. Tento návrh je v rozporu s cílem zjednodušení právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 306
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Åsa Westlund

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, 

i) země původu u nezpracovaných 
zemědělských produktů a u zpracovaných 
produktů oblast pěstování nebo chovu, 
odkud se získává hlavní zemědělská 
surovina použitá při zpracování. Údaje
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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;

musí být v souladu s pravidly stanovenými 
čl. 35 odst. 3 a 4 a pravidly stanovenými 
podle čl. 35 odst. 5;

Or. sv

Odůvodnění

Mají-li mít spotřebitelé možnost učinit informované rozhodnutí, je důležité, aby znali původ 
primární složky použité ve zpracované potravině.

Pozměňovací návrh 308
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dodatky k současnému ustanovení nemají podporu, neboť přivodí další značné komplikace
a citelně zvýší náklady, protože suroviny nemohou být získávány podle jejich dostupnosti. 
Dodatečné náklady budou muset nést spotřebitelé.
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Pozměňovací návrh 309
Karin Kadenbach

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) původ a provenience, z nichž je zřejmý 
původ produktu a jeho charakteristických 
složek;

Or. de

Odůvodnění

Spotřebitelé v rostoucí míře vyžadují ověřené informace o původu produktů a jejich hlavních 
složek (zejména u masa a masných výrobků), na jejichž základě se rozhodují pro koupi. Tento 
požadavek je třeba zohlednit. Seznam produktů, u nichž budou tyto údaje povinně uváděny, se 
sestaví regulativním postupem.

Pozměňovací návrh 310
János Áder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) země, v níž se nachází místo, kde byla 
potravina zpracována, v případě, že 
některá fáze výroby této potraviny 
proběhla mimo území Společenství;

Or. hu
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Odůvodnění

Z různých ekonomických důvodů se výroba potravin často v určitých fázích přesouvá do zemí 
mimo Společenství. Spotřebitelé pak mohou být uvedeni v omyl, pokud mají na základě údajů 
získaných na etiketě nebo po otevření zboží důvod se domnívat, že nejen země jeho původu, 
ale i země, kde bylo zpracováno, se nachází na území Společenství.

Pozměňovací návrh 311
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) u masa a potravin obsahujících maso 
místo narození, chovu a porážky
v souladu s čl. 2 odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

U masa není vhodné uvádět pouze místo původu, pokud se liší místo narození, chovu
a porážky. Průzkumy ukázaly, že místu, kde se zvířata narodila, kde byla chována a poražena, 
přikládají spotřebitelé velký význam, např. pokud nechtějí kupovat výrobky, jejichž výrobní 
cyklus zahrnuje přepravu zvířat.

Pozměňovací návrh 312
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) s výjimkou hovězího a telecího masa se
u ostatního masa na etiketách uvádějí tyto 
údaje:
i) členský stát nebo třetí země, v níž se 
zvíře narodilo;
ii) členské státy nebo třetí země, kde 
probíhal výkrm;
iii) členský stát nebo třetí země, kde byla 
provedena porážka; 
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pokud se zvířata, z nichž maso pochází, 
narodila, byla vykrmena a poražena i)
v tomtéž členském státě, lze příslušný údaj 
zformulovat takto: „Provenience: (název 
členského státu)“;
ii) ve stejné třetí zemi, lze příslušný údaj 
zformulovat: „Provenience: (název třetí 
země)“.

Or. de

Odůvodnění

Právě u masa spotřebitelé očekávají velmi přesné informace o jeho původu. Jejich 
požadavkům lze vyhovět tak, že bude jednoduše možné zpětně vysledovat hlavní kroky 
(narození, výkrm, porážka).

Pozměňovací návrh 313
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) země původu primární složky
u zpracovaných potravin;

Or. it

Odůvodnění

Cílem je poskytnout spotřebiteli jasnější a transparentnější informace. Většina spotřebitelů 
těmto informacím přikládá zvláštní význam.

Pozměňovací návrh 314
George Lyon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) země původu u určitých primárních 
produktů, a to na základě individuálního 
přístupu a po konzultaci se zúčastněnými 
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stranami v příslušných odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

Označení země původu je již povinné pro určité primární produkty (například u hovězího 
masa), u nichž to bylo považováno za nezbytné z hlediska sledovatelnosti a z bezpečnostních 
důvodů. Existuje možnost, že stejný přístup si zaslouží ještě některé produkty. Proto by tato 
možnost měla zůstat dostupná. To by navíc splnilo očekávání spotřebitelů v určitých 
potravinářských odvětvích. 

Pozměňovací návrh 315
Karin Kadenbach

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, který informuje i 
o způsobu uchovávání a o trvanlivosti 
potraviny po otevření obalu, v případě 
potraviny, kterou by bez těchto informací
nebylo možné vhodným způsobem použít;

Or. de

Odůvodnění

Povinné uvádění informací o způsobu skladování a o tom, jak je třeba daný produkt zpracovat 
či uchovávat po otevření obalu, je nezbytné zejména u potravin, jež musí být uchovávány
v chladu, neboť jsou z mikrobiologického hlediska náchylné ke kažení.

Pozměňovací návrh 316
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la). míra (vyjádřená v procentech), v níž 
provozovatel potravinářského podniku, 
jehož jméno je uvedeno na etiketě, 
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zaručuje, že v dodavatelském řetězci 
potraviny se nevyskytly následující 
praktiky:
1) dětská práce podle definice v článku 2 
úmluvy 138 MOP;
2) nucená práce podle definice v článku 2 
úmluvy 29 MOP;
3) diskriminace podle definice v článku 1 
úmluvy 111 MOP;
4) porušení svobody shromažďování podle 
definice v článku 2 úmluvy 87 MOP.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 317
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) původ a provenience
u nezpracovaných potravin; 

Or. de

Odůvodnění

Spotřebitelé v rostoucí míře vyžadují ověřené informace o původu nezpracovaných produktů 
(zejména u mléka a masa), na jejichž základě se rozhodují pro koupi. Tento požadavek je 
třeba zohlednit.
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Pozměňovací návrh 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Výjimky pro mikropodniky
Výrobky vyráběné ručně
v mikropodnicích jsou vyňaty z požadavku 
uvedeného v čl. 9 odst. 1 písm. l). Mohou 
být rovněž vyňaty z požadavků na 
informace stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a) až k), jsou-li tyto výrobky prodávány
v místě výroby a prodejní personál je 
schopen poskytnout tyto informace na 
požádání. Tyto informace je také možné 
podávat prostřednictvím etiket na 
regálech. 

Or. en

Odůvodnění

Výjimky lze povolit pouze mikropodnikům s ruční výrobou produktů.

Pozměňovací návrh 319
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přílohu III pozměnit. 
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 4.

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

Změna údajů povinně uváděných na etiketě není změnou „jiných než podstatných prvků“.

Pozměňovací návrh 320
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na nebalené potraviny.

Pozměňovací návrh 321
Horst Schnellhardt

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 se 
použijí následující ustanovení:
a) pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečným spotřebitelům a zařízením 
společného stravování nejsou opatřeny 
obalem nebo pokud jsou baleny v místě 
prodeje na žádost spotřebitele nebo pokud 
budou baleny bezprostředně před jejich 
prodejem, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla ohledně toho, zda je 
nutné uvádět údaje stanovené v článcích 9
a 10, a pokud ano, jakým způsobem;
b) členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvádění některých 
údajů podle odstavce 1, s výjimkou údajů 
podle čl. 9 odst. 1 písm. c), za podmínky, 
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že spotřebitelé nebo zařízení společného 
stravování obdrží dostatečné informace;
d) členské státy neprodleně Komisi 
oznámí znění opatření uvedených
v odstavcích 1 a 2.

Or. de

Odůvodnění

Kapitola VI o vnitrostátních předpisech by měla být vypuštěna a nahrazena přístupem na 
úrovni Společenství s cílem dosáhnout v celé EU plné harmonizace.

Pozměňovací návrh 322
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Článek 41 se použije v případě potravin 
nabízených k prodeji konečným 
spotřebitelům bez obalu nebo v případě 
potravin balených v místě prodeje na 
požádání spotřebitele nebo potravin 
balených do hotového balení pro přímý 
prodej.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku problémů vyplývajících z označování nebalených potravin včetně potravin 
prodávaných v zařízeních společného stravování je třeba je vyjmout z povinnosti uvádět údaje 
na balení, s výjimkou informací o alergenech.
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Pozměňovací návrh 323
Bernadette Vergnaud

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 na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím.

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 povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 
uvedeny na obalu nebo na etiketě, 
vytisknou se na obalu nebo etiketě 
čitelným písmem níže uvedené velikosti, 
na kterou se odkazuje písmenem „x“:

– nejméně 1 mm u obalů nebo nádob, 
jejichž největší potisknutelná plocha nebo 
etiketa měří od 25 do 75 cm2;
– nejméně 1,4 mm u obalů nebo nádob, 
jejichž největší potisknutelná plocha nebo 
etiketa měří více než 75 cm2.

Or. fr

Odůvodnění

Minimální velikost 3 mm by vedla ke zvětšení velikosti obalů, což je v rozporu s cíli v oblasti 
životního prostředí. O něco menší velikost je pro velkou většinu spotřebitelů dostatečná, 
pokud se použijí přísná kritéria čitelnosti.

Pozměňovací návrh 324
Holger Krahmer

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

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), 

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), 
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jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě
k němu připevněné, vytisknou se na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím.

vytisknou se povinné údaje stanovené
v čl. 9 odst. 1 na obalu nebo etiketě tak, 
aby byly snadno čitelné.

1a. Evropská komise navrhne společně
s příslušnými zúčastněnými stranami 
pokyny pro čitelnost.

Or. de

Odůvodnění

Čitelnost etiket závisí na řadě prvků, např. na typu a velikosti písma, barevném provedení, 
kontrastu či hustotě tisku. Má-li být zajištěna čitelnost údajů, nepostačuje izolovaně posoudit 
pouze jeden z uvedených prvků. V praxi nelze dodržet předepsanou velikost písma 3 mm. 
Kvůli větším etiketám roste velikost obalů a tak i zátěž pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

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 na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím.

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), 
povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 se 
vytisknou na obalu nebo na etiketě tak, aby 
byly snadno čitelné.

Komise může po konzultaci s příslušnými 
zájmovými skupinami navrhnout pokyny 
upravující čitelnost informací pro 
spotřebitele, které jsou uváděny na 
potravinách.

Or. en
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Odůvodnění

Čitelnost potravinových etiket závisí na mnoha prvcích, nikoli pouze na velikosti písma. 
Minimální velikost písma 3 mm by u určitých druhů obalů neumožňovala zobrazovat všechny 
povinné informace, zejména v případě vícejazyčných etiket. To by nevyhnutelně vedlo ke 
zvětšení velikosti některých obalů, což by bylo v rozporu se snižováním obalového odpadu. 
Komise by nicméně měla být vybídnuta k tomu, aby vypracovala pokyny upravující čitelnost 
informací na etiketách. 

Pozměňovací návrh 326
Jill Evans

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 na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím.

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 na obalu 
nebo etiketě tak, aby byly čitelné a 
s dostatečně velkým kontrastem mezi 
tiskem a pozadím, jehož velikost písma
s výškou x bude alespoň 1,2 mm.

Další prvky, které je pro zajištění čitelnosti 
informací o potravinách nutno vzít
v úvahu, jsou:

i) rozmístění textu; 
ii) styl písma; 
iii) velikost;
iv) barva typu písma;
v) barva pozadí; 
vi) balení a tisk; a
vii) zorná vzdálenost a úhel.

Komise vypracuje pravidla, která určí, jak 
je tyto prvky třeba používat, má-li být 
spotřebitelům zajištěna čitelnost informací
o potravinách, v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.
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Or. en

Odůvodnění

Údaje na obalech musí být pro spotřebitele dobře čitelné, aby se jim dostalo příslušných 
informací. Pro větší srozumitelnost by se u velikosti písma mělo používat písmo s výškou x 
(referenční údaj obvykle používaný pro písmo je výška malého písmene x). Informace, které 
jsou uvedeny na všech obalech bez ohledu na velikost, musí být pro spotřebitele jasně čitelné, 
jinak ztrácejí smysl.

Pozměňovací návrh 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

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 na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím.

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), 
povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 se 
vytisknou na obalu nebo na etiketě 
takovým typem písma, barvou
a kontrastem, aby byly snadno čitelné.

Komise po konzultaci s příslušnými 
zájmovými skupinami vypracuje závazná 
pravidla upravující čitelnost informací 
pro spotřebitele, které jsou uváděny na 
potravinách. Opatření, jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jejich doplněním, se 
přijímají regulativním postupem
s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
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Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Pozměňovací návrh 328
Kartika Tamara Liotard

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 na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím.

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 na obalu 
dobře viditelným způsobem, tak aby 
spotřebitele nemohl uvést v omyl.

Prvky, které je pro zajištění čitelnosti 
informací o potravinách nutno vzít
v úvahu, jsou rozmístění textu, styl, 
velikost a barva typu písma, barva pozadí, 
balení a tisk a zorná vzdálenost a úhel.
Komise vypracuje ve spolupráci
s evropskými organizacemi spotřebitelů
a zúčastněnými stranami pravidla, která 
určí, jak je tyto prvky třeba používat, má-li 
být spotřebitelům zajištěna čitelnost 
informací o potravinách. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré informace uvedené na etiketě musí být pro spotřebitele jasně viditelné a zřetelně 
čitelné. 
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Pozměňovací návrh 329
Dagmar Roth-Behrendt

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 na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně 
velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

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 na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 1,5 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně 
velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

Or. de

Odůvodnění

V praxi nelze předepsanou velikost písma 3 mm dodržet, protože u mnoha potravin by kvůli 
velkému písmu nebylo možné uvést ani všechny povinné údaje. 

Pozměňovací návrh 330
Glenis Willmott

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 na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím.

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 na obalu 
nebo etiketě tak, aby byly čitelné a 
s dostatečně velkým kontrastem mezi 
tiskem a pozadím, jehož velikost písma
s výškou x bude alespoň 1,2 mm.
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Dalšími prvky, které je pro zajištění 
čitelnosti informací o potravinách nutno 
vzít v úvahu, jsou:

4 i) rozmístění textu;

ii) styl písma; 

iii) velikost; 

iv) barva typu písma; 

v) barva pozadí;

vi) balení a tisk; a

vii) zorná vzdálenost a úhel.

Komise vypracuje pravidla, která určí, jak 
je tyto prvky třeba používat, má-li být 
spotřebitelům zajištěna čitelnost informací
o potravinách, v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Údaje na obalech musí být pro spotřebitele dobře čitelné, aby se jim dostalo příslušných 
informací. Pro větší srozumitelnost by se u velikosti písma mělo používat písmo s výškou x 
(referenční údaj obvykle používaný pro písmo je výška malého písmene x). Informace, které 
jsou uvedeny na všech obalech bez ohledu na velikost, musí být pro spotřebitele jasně čitelné, 
jinak ztrácejí smysl.

Pozměňovací návrh 331
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 
jsou uvedeny tak, aby byl zajištěn 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím a aby byly dobře viditelné, 



AM\799895CS.doc 87/96 PE431.051v01-00

CS

jasně čitelné a neodstranitelné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Glenis Willmott

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Minimální požadavky na velikost 
písma uvedené v odstavci 1 se nevztahují 
na potraviny spadající do působnosti 
směrnice Komise č. 1999/21/ES ze dne 25. 
března 1999 o dietních potravinách pro 
zvláštní léčebné účely.

Or. en

Odůvodnění

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely mají kromě požadavků uvedených v čl. 9 odst. 1 
navrhovaného nařízení řadu dalších povinných požadavků na znění textu a dokonce ani 
poměrně velké velikosti balení neumožní pojmout veškerý povinný text v navrhované
minimální velikosti písma. Etikety dietních potravin pro zvláštní léčebné účely jsou při 
oznamování předkládány příslušným orgánům členských států a čitelnost lze zkontrolovat, 
pokud výrobce využije této výjimky.

Pozměňovací návrh 333
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), e)
a k) se uvádějí ve stejném zorném poli.

2. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), e)
a k) na jedné straně a údaje uvedené v čl. 
9 odst. 1 písm. c), f), g) a j) na straně 
druhé se uvádějí ve stejném zorném poli.

Or. fr
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Odůvodnění

Veškeré informace týkající se zdraví (alergeny, datum spotřeby, podmínky uchovávání
a způsob použití) by měly být uvedeny ve stejném zorném poli. 

Pozměňovací návrh 334
Kartika Tamara Liotard

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.

4. Komise ve spolupráce s evropskými 
organizacemi spotřebitelů a zúčastněnými 
stranami vypracuje pravidla, která určí, 
jak je třeba použít prvky uvedené v čl. 14 
odst. 1, aby bylo zajištěna čitelnost 
informací o potravinách pro spotřebitele
u obalů nebo nádob s velmi omezenou 
povrchovou plochou.

Or. en

Odůvodnění

Informace, které jsou uvedeny na všech obalech bez ohledu na velikost, musí být pro 
spotřebitele jasně čitelné, jinak ztrácejí smysl.

Pozměňovací návrh 335
George Lyon

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 336
Andres Perello Rodriguez

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.

4. Minimální velikost písma stanovená
v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo 
nádoby, jejichž největší plocha měří méně 
než 10 cm2, pokud je zajištěna čitelnost 
údajů nebo pokud jsou tyto údaje 
spotřebiteli zprostředkovány jinou, snadno 
rozpoznatelnou formou.

Or. es

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje, aby se tato výjimka úplně zrušila. Touto změnou se návrh Komise 
zachová a spotřebiteli budou zároveň poskytnuty informace.

Pozměňovací návrh 337
Bernadette Vergnaud

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.

4. Minimální velikost písma stanovená
v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo 
nádoby, jejichž největší potisknutelná 
plocha měří méně než 25 cm2. V případě 
členských států, které mají více úředních 
jazyků, lze pro tyto kategorie obalů nebo 
nádob zavést zvláštní vnitrostátní 
ustanovení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 338
Glenis Willmott

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.

4. Minimální velikost písma stanovená
v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo 
nádoby, jejichž největší plocha měří méně 
než 25 cm2. V případě členských států, 
které mají více úředních jazyků, lze zavést 
zvláštní vnitrostátní ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na minimální velikost písma 
uvedené v odstavci 1 se nevztahují na 
potraviny, které spadají do působnosti 
směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 
25. března 1999 o dietních potravinách 
pro zvláštní léčebné účely.

Or. fr

Odůvodnění

Na tyto dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely se vztahuje specifická právní úprava na 
evropské úrovni, protože mají odpovídat požadavkům na výživu pacientů, kteří trpí poruchou 
metabolismu a nemohou se bez potíží přizpůsobit příjmu živin z tradičních potravin. Při 
vytvoření větších balení by vzniklo riziko ohrožení bezpečnosti pacientů (neboť u výrobku 
konzervovaného pro pozdější konzumaci hrozí větší riziko množení mikrobů) nebo plýtvání 
(nespotřebovaný výrobek se vyhodí). Zvýšení velikosti balení a plýtvání by rovněž bylo ke 
škodě životnímu prostředí.
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Pozměňovací návrh 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na minimální velikost písma 
uvedené v odstavci 1 se nevztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu a potraviny pro zvláštní výživu pro 
kojence a malé děti, které spadají do 
působnosti směrnice Komise 2006/141/ES 
ze dne 22. prosince 2006 o počáteční
a pokračovací kojenecké výživě
a směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. 
prosince 2006 o obilných a ostatních 
příkrmech pro kojence a malé děti. 

Or. fr

Odůvodnění

Etikety počáteční a pokračovací kojenecké výživy a potravin pro zvláštní výživu pro kojence
a malé děti musí obsahovat specifické povinné údaje. To je třeba případ kojeneckých 
přesnídávek. Na těchto specifických výrobcích není možné používat povinnou minimální 
velikost písma, ledaže by se zvětšila velikost balení. To by s sebou neslo rizika pro zdraví 
spotřebitelů, protože nespotřebovaný zbytek výrobku by mohl být skladován v nevhodných 
hygienických podmínkách nebo po příliš dlouhou dobu.

Pozměňovací návrh 341
Christofer Fjellner

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 
nebo vyobrazením či jiným zásahem.

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na libovolném, avšak dobře 
viditelném místě tak, aby byly snadno 
čitelné a případně nesmazatelné. Nesmějí 
být žádným způsobem skryty, zastřeny 
nebo přerušeny jiným textem nebo 
vyobrazením, jiným zásahem či samotným 
obalem potraviny, např. ve svaru. 
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Or. sv

Pozměňovací návrh 342
János Áder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Uvádění požadovaných údajů
o potravině nesmí vést k používání větších 
a/nebo objemnějších obalů či nádob.

Or. hu

Odůvodnění

Uvádění požadovaných údajů o potravinách by mohlo některé účastníky trhu vést k tomu, aby 
změnili rozměry obalů, v důsledku čehož by hrozil nárůst množství obalového odpadu. To by 
bylo v rozporu se zásadou prevence, která je obsažena v právních předpisech Evropské unie
o nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh 343
Karin Kadenbach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) U nebalených potravin se povinné 
údaje poskytují písemnou formou. Lze je 
uvádět pomocí etiket, informačních letáků 
apod., avšak musí být vyloženy na 
prodejním místě a být pro spotřebitele 
snadno dostupné.

Or. de

Odůvodnění

Z věcného hlediska je oprávněné, aby spotřebitelé měli k dispozici informace ohledně 
povinných údajů i v případě všech volně nabízených potravin. 
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Pozměňovací návrh 344
János Áder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. hu

Odůvodnění

Podle právních předpisů Evropské unie o nakládání s odpady je nutné usilovat o to, aby se 
obalové materiály v co možná největší míře uplatňovaly pro opětovné použití nebo 
zhodnocení. Je-li etiketa vyrobena z materiálu, který se od obalového materiálu výrazně liší, 
může to řádné nakládání s odpady značným způsobem ztížit. 

Pozměňovací návrh 345
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinné informace o potravině musí být
k dispozici před dokončením nákupu
a musí být uvedeny na materiálu 
podporujícím prodej na dálku nebo musí
být poskytnuty prostřednictvím jiných 
vhodných prostředků;

a) informace o potravině uvedené
v článcích 9 a 29 musí být na žádost 
spotřebitele k dispozici před dokončením 
nákupu a mohou být uvedeny na materiálu 
podporujícím prodej na dálku nebo být 
poskytnuty prostřednictvím jiných 
vhodných prostředků;

Or. de

Odůvodnění

V důsledku pravidelných změn ve složení produktu, např. snížení obsahu soli či nahrazení 
tuku, je prakticky nemožné dodávat do všech materiálů sloužících k prodeji na dálku aktuální 
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informace. Nejrozšířenějším prostředkem dálkového prodeje jsou katalogy a brožury, zejména
v případě malých a středních podniků. Aby katalogy obsáhly všechny povinné údaje, muselo 
by se na jejich výrobu v budoucnu používat čtyřnásobné množství papíru, což by značně 
zvýšilo náklady a velmi zatížilo životní prostředí.

Pozměňovací návrh 346
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinné informace o potravině musí být
k dispozici před dokončením nákupu
a musí být uvedeny na materiálu 
podporujícím prodej na dálku nebo musí 
být poskytnuty prostřednictvím jiných 
vhodných prostředků;

a) povinné informace o potravině musí být
k dispozici před uzavřením smlouvy
a musí být čitelné způsobem vhodným pro 
použitý prostředek dálkové komunikace;
spotřebitel obdrží povinné informace na 
trvanlivém nosiči v přiměřené lhůtě od 
uzavření smlouvy a nejpozději podle čl. 13 
odst. 2 tohoto nařízení v okamžiku 
doručení potraviny.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění odráží přístup použitý v ostatních relevantních spotřebitelských právních 
předpisech EU.

Pozměňovací návrh 347
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. f) jsou 
povinné pouze v okamžiku doručení.

Or. en
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Odůvodnění

S výjimkou data minimální trvanlivosti, které nelze uvést předem, by měly potraviny 
prodávané na dálku splňovat stejné požadavky na informace jako potraviny prodávané
v obchodech.

Pozměňovací návrh 348
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povinné informace o potravinách (tj. údaje vyjmenované v čl. 9 odst. 1 a dodatečné povinné 
údaje pro zvláštní skupiny potravin uvedené v příloze III) musí být k dispozici před 
dokončením nákupu. Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byly všechny povinné informace
o potravině vyžadované v čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), h) a k) k dispozici při dokončení nákupu
i v případě nákupu na dálku.

Pozměňovací návrh 349
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 2, uvedou se 
povinné informace o potravině v jazyce 
snadno srozumitelném pro spotřebitele
v členských státech, kde je potravina 
uvedena na trh.

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 2, uvedou se 
povinné informace o potravině v úředních 
jazycích členských států, kde je potravina 
uvedena na trh, a to v podobě, která je 
srozumitelná běžnému spotřebiteli.

Or. it
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Odůvodnění

Použitím úředních jazyků se nejspolehlivěji zajistí, že spotřebitelé budou informacím rozumět.


