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Pozměňovací návrh 350
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy, v nichž je potravina 
uváděna na trh, mohou na svém území 
stanovit, že údaje musí být uvedeny v 
jednom nebo více jazycích z úředních 
jazyků Unie. Tento požadavek však nesmí 
bránit tomu, aby byl namísto toho povinný 
údaj uveden v jiných úředních jazycích 
Unie, které jsou snadno srozumitelné 
spotřebitelům v dotčeném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli povinné údaje o potravinách musí být poskytnuty v jazyce srozumitelném pro 
spotřebitele, neměla by pravidla narušit volný pohyb zboží. Jazyková pravidla by měla být 
dostatečně flexibilní, aby mohli spotřebitelé obdržet informace v jazyce, kterému bez 
problému rozumějí. Judikatura Soudního dvora tuto flexibilitu podporuje.

Pozměňovací návrh 351
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Informace z čl. 9 odst. 1: b) „seznam složek“, d) „množství určitých složek nebo skupin 
složek“ a g) „zvláštní podmínky uchování a použití“ by měly být povinné také v případě 
produktů balených do skleněných lahví určených k opakovanému použití.

Pozměňovací návrh 352
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Údaj o energetické hodnotě potraviny představuje důležitou informaci a může zásadně 
ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o nákupu. Mělo by být možné, aby výrobce poskytl další 
dobrovolné údaje.

Pozměňovací návrh 353
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha měří méně než 10 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a f) 
a v čl. 29 odst. 1 písm. a). Poskytování 
všech údajů podle čl. 9 odst. 1
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poskytnou na žádost spotřebitele. prostřednictvím internetu je povinné a 
informace jsou k dispozici v místě prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu č. 106 předloženého zpravodajkou. Skutečnost, že produkt je 
malý, není důvodem k vypuštění povinných údajů podle článku 9. Informace by měly být k 
dispozici prostřednictvím internetu.

Pozměňovací návrh 354
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha měří méně 
než 100 cm2, jsou na obalu nebo etiketě 
povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 
1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v čl. 9 
odst. 1 písm. b) se uvedou jinými 
prostředky nebo se poskytnou na žádost 
spotřebitele.

Or. de

Odůvodnění

Snadná čitelnost obalu však vyžaduje výjimku pro plochy menší než 100 cm², ne pouze 10 cm².
Například tyčinka má potisknutelnou plochu 70 cm².
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Pozměňovací návrh 355
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha měří méně než 25 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), b), c), e) 
a f), aniž jsou tím dotčena ustanovení 
čl. 14 odst. 4. Aby se vyřešily případné 
problémy s čitelností, údaje uvedené v čl. 9 
odst. 1 písm. b) se uvedou také jinými 
prostředky nebo se poskytnou na žádost 
spotřebitele.

Or. fr

Odůvodnění

Seznam složek by měl být uveden vždy, ať už je velikost obalu jakákoliv. Jelikož však použití 
čl. 14 odst. 4 nezaručuje optimální čitelnost pro spotřebitele, měly by se tyto informace 
poskytovat i jinými prostředky.

Pozměňovací návrh 356
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

3. Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství vyžadující povinné 
nutriční údaje, údaje podle čl. 9 odst. 1 
písm. l) nejsou povinné v případě potravin 
uvedených v seznamu v příloze IV.

3. Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství vyžadující povinné 
nutriční údaje, nutriční údaje podle čl. 9 
odst. 1 písm. l) nejsou povinné v případě 
potravin uvedených v seznamu v příloze 
IV.

Or. de

Odůvodnění

Výjimky by  se měly vztahovat na obaly až do velikosti 80 cm2. Energetický obsah by však měl 
být uveden vždy.

Pozměňovací návrh 357
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha měří méně než 25 cm2, 
není uvedení nutričních údajů podle čl. 9 
odst. 1 písm. l) povinné na obalu ani na 
etiketě. Je však povinné poskytnout tyto 
informace prostřednictvím internetu a 
informace jsou k dispozici v místě prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k příloze IV. První věta byla přejata z přílohy IV, aby byl 
začleněn požadavek na poskytnutí povinných informací prostřednictvím internetu.
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Pozměňovací návrh 358
Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potravin v rámci zařízení 
společného stravování podle čl. 2 odst. 2 
písm. d) nejsou údaje uvedené v článcích 
9 a 29 povinné. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 
1 písm. a), b), c) a i) jsou však k dispozici 
na požádání.

Or. en

Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu č. 106 předloženého zpravodajkou. Zařízení společného 
stravování mají výjimku z povinnosti uvádět obecné informace; měla by však na požádání být 
schopna poskytnout informace o názvu, složkách, alergenech a zemi původu použitých složek.

Pozměňovací návrh 359
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nebaleného zboží a zboží 
v rámci zařízení společného stravování 
podle čl. 2 odst. 2 písm. d) nejsou údaje 
uvedené v článcích 9 a 29 povinné, 
s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c).

Or. de

Odůvodnění

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
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Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Pozměňovací návrh 360
Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potravinové řetězce nabízející 
standardizované potraviny označí údaje 
uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), b), c), i) a 
l) na obalu potraviny.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení společného stravování, která nabízejí standardizované potraviny, např. řetězce 
rychlého občerstvení, poskytnou na obalu tyto informace: název, složky, alergeny a zemi 
původu potraviny i nutriční údaje.

Pozměňovací návrh 361
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. U produktů vyrobených ze zvířat 
krmených geneticky modifikovaným 
krmivem podle nařízení (ES) č. 
1829/2003, musí být údaj „ze zvířat 
krmených geneticky modifikovaným 
krmivem“ uveden v seznamu složek podle 
článku 19 bezprostředně za dotyčnou 
složkou (dotyčnými složkami). Není-li 
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uveden seznam složek, musí být údaj 
„vyrobeno ze zvířat krmených geneticky 
modifikovaným krmivem“ jasně uveden 
na označení.

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele je zajímavé vědět, zda byla potravina vyrobena za použití geneticky 
modifikovaného krmiva. Existuje zde zřetelná mezera v ustanoveních týkajících se potravin 
vyrobených ze zvířat krmených geneticky modifikovaným krmivem, protože podle bodu 
odůvodnění 16 nařízení 1829/2003 nepodléhají takové produkty požadavkům na označování.

Pozměňovací návrh 362
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. U produktů obsahujících vejce nebo 
vaječné výrobky se výrazy uvedené v 
příloze I nařízení Komise (ES) č. 557/2007 
přidají v závorkách po příslušné složce v 
seznamu složek podle způsobu chovu 
použitého pro produkci vajec. Co se týče 
vajec z ekologického zemědělství, 
příslušné složky mohou být označeny 
podle čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho spotřebitelů by chtělo vědět, jakým způsobem chovu byla vejce, obsažená v jejich jídle, 
získána. Složky musí být proto konkrétně uvedeny výrazy „Vejce nosnic ve volném výběhu“, 
„Vejce nosnic v halách“ nebo „Vejce nosnic v klecích“.
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Pozměňovací návrh 363
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sýry, máslo, kysané mléko a smetana, do 
nichž nebyly přidány žádné jiné složky 
kromě mléčných výrobků, enzymů a 
mikrobiálních kultur nezbytných k výrobě, 
nebo jedlé soli potřebné k výrobě sýrů, s 
výjimkou čerstvých a tavených sýrů;

d) sýry, máslo, kysané mléko a smetana, za 
předpokladu, že do nich nebyly přidány 
žádné jiné složky kromě mléčných 
výrobků, enzymů a mikrobiálních kultur 
nezbytných k výrobě, nebo jedlé soli 
potřebné k výrobě sýrů, s výjimkou 
čerstvých a tavených sýrů;

Or. de

Odůvodnění

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Pozměňovací návrh 364
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) víno a vinařské výrobky podle definice 
čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
479/2008 a čl. 2 odst. 1 nařízení Rady 
(EHS) č. 1601/1991, podobné výrobky 
získané z jiného ovoce než z vinných 
hroznů, jablečné víno, hruškové víno, 
pivo a  lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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let po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
zprávu, která se bude týkat uplatňování 
článku 19 na tyto produkty a tuto zprávu 
může doprovodit zvláštními opatřeními, 
která stanoví pravidla pro označování 
složek. Opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3;

(ES) č. 110/2008 o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, a jiné 
alkoholické nápoje. Komise předloží do
[nejpozději pěti let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zprávu, která se bude 
týkat uplatňování článku 19 na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro označování složek. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se v případě potřeby přijímají 
těmito postupy:

i) u produktů uvedených v nařízení Rady 
(ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 
o společné organizaci trhu s vínem 
postupem stanoveným v čl. 113 odst. 1 
téhož nařízení;

ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 
10. června 1991, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných, vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů, 
postupem stanoveným v článku 13 téhož 
nařízení;

iii) u produktů uvedených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, 
postupem stanoveným v čl. 25 odst. 1 
téhož nařízení;

iv) u jiných produktů regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3;

ea) aniž jsou dotčeny zvláštní případy 
určené výše uvedenými postupy pro 
produkty uvedené v podbodech i), ii) a iii) 
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bodu e).

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení pouze vína, piva a lihovin bez vyloučení ostatních alkoholických nápojů by nevedlo 
ke konzistenci v tomto odvětví. Mělo by to za následek upřednostnění některých určených 
produktů a diskriminaci jiných, narušení hospodářské soutěže a uvedení spotřebitelů v omyl, 
pokud jde o relativní složení jednotlivých produktů.

Pozměňovací návrh 365
Glenis Willmott and Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

U alkoholických nápojů by měly být také uvedeny podrobnosti o použitých složkách.
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Pozměňovací návrh 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) víno podle definice čl. 1 odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 479/2008 a čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991, 
podobné výrobky získané z jiného ovoce 
než z vinných hroznů, jablečné víno, 
hruškové víno, pivo a  lihoviny podle 
definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 
15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1576/89, a jiné alkoholické 
nápoje. Komise předloží po [pět let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] zprávu, 
která se bude týkat uplatňování článku 19 
na tyto produkty a tuto zprávu může 
doprovodit zvláštními opatřeními, která 
stanoví pravidla pro označování složek. 
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se v případě 
potřeby přijímají těmito postupy:
i) u produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 
nařízení (ES) č. 479/2008 ze dne 29. 
dubna 2008 o společné organizaci trhu 
s vínem, postupem stanoveným v čl. 113 
odst. 1 téhož nařízení;
ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 
10. června 1991, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných, vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů, 
postupem stanoveným v článku 13 téhož 
nařízení;
iii) u produktů uvedených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
110/2008 o definici, popisu, obchodní 
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úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/1989, 
postupem stanoveným v čl. 25 odst. 2 
téhož nařízení;
iv) u jiných produktů regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.
Aniž jsou dotčeny specifické 
charakteristiky stanovené postupy pro 
produkty uvedené v podbodech i), ii) a iii), 
opatření uvedená v odstavci 1 musí být 
uplatňována konzistentně a současně na 
všechny produkty uvedené v tomto 
odstavci.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit některé základní otázky předtím, než se informace o obsahu a složení 
alkoholických nápojů, které nejsou konzumovány pro jejich nutriční vlastnosti, stanou 
povinnými. Nařízení č. 479/2008, 1601/91 a 110/2008 stanovují specifická pravidla pro 
označování vín a lihovin. Umožňují také stanovit prováděcí předpisy prostřednictvím 
zvláštního postupu projednávání ve výborech. V zájmu konzistence je třeba tuto možnost 
zachovat.

Pozměňovací návrh 367
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle 
definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne 
[…] o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1576/89. Komise předloží 
po [pět let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost] zprávu, která se bude týkat 
uplatňování článku 19 na tyto produkty a 
tuto zprávu může doprovodit zvláštními 

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999. Komise předloží po [pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
zprávu, která se bude týkat uplatňování 
článku 19 na víno a tuto zprávu může 
doprovodit zvláštními opatřeními, která 
stanoví pravidla pro označování složek. 
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3;
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opatřeními, která stanoví pravidla pro 
označování složek. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby spotřebitelé byli informováni o složkách použitých při 
výrobě piva a lihovin. Mezi složkami používanými v těchto výrobcích existují značné rozdíly.
Například v pivu může být podstatná část ječmene nahrazena kukuřicí. Bod odůvodnění 27 
konstatuje, že na alkoholických míchaných nápojích by měly být uvedeny informace o jejich 
složkách, aby se spotřebitelům poskytly informace nezbytné pro informovaný výběr. Tyto 
informace by měly být u piva a lihovin k dispozici.

Pozměňovací návrh 368
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 
1,2 % (obj.). Komise předloží nejpozději
do …* zprávu, která se bude týkat 
uplatňování článku 19 na tyto produkty 
a tuto zprávu může doprovodit zvláštními 
opatřeními, která stanoví pravidla pro 
označování složek. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se v případě potřeby přijímají 
těmito postupy:
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i) u produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 
nařízení (ES) č. 479/2008 ze dne 29. 
dubna 2008 o společné organizaci trhu 
s vínem, postupem stanoveným v čl. 113 
odst. 1 téhož nařízení;
ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 
10. června 1991, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných, vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů, 
postupem stanoveným v článku 13 téhož 
nařízení;
iii) u produktů uvedených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
110/2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/1989, 
postupem stanoveným v čl. 25 odst. 2 
téhož nařízení;
iv) u jiných produktů regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.
___________
* Úř. věst.: Tři roky od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

The exemption of alcoholic beverages from these proposals is justified on the grounds that 
they contain alcohol.  It would be wrong to label these products in a way that could mislead 
consumers or encourage inappropriate consumption.  Equally, it would be wrong for these 
proposals to discriminate, and distort competition, between competing products. It is 
inappropriate to apply the general provisions of these proposals to such products, 
particularly as the proposals require the Commission to bring forward further proposals that 
are appropriate to the alcoholic beverages sector.
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Pozměňovací návrh 369
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny složky uvedené v příloze II 
nebo všechny látky mající původ v nějaké 
složce uvedené v této příloze s výhradou 
výjimek v ní uvedených se uvedou na 
etiketě s přesným odkazem na název dané 
složky.

1. Všechny složky uvedené v příloze II 
nebo všechny látky mající původ v nějaké 
složce uvedené v této příloze s výhradou 
výjimek v ní uvedených se vždy uvedou v 
seznamu složek tak, aby adresáti mohli 
ihned jasně zjistit nebezpečí alergie nebo 
nesnášenlivosti.

Or. de

Odůvodnění

Účelem změny je objasnit, že názvy složek musí být zvoleny tak, aby alergici mohli zjistit 
alergenní potenciál složek.

Pozměňovací návrh 370
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny složky uvedené v příloze II 
nebo všechny látky mající původ v nějaké 
složce uvedené v této příloze s výhradou 
výjimek v ní uvedených se uvedou na 
etiketě s přesným odkazem na název dané 
složky.

1. Všechny složky uvedené v příloze II 
nebo všechny látky mající původ v nějaké 
složce uvedené v této příloze s výhradou 
výjimek v ní uvedených se uvedou na 
etiketě s přesným odkazem na název dané 
složky nebo látky vyvolávající alergie 
nebo nesnášenlivost.

Or. fr

Odůvodnění

Uvádění látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost namísto složky obsahující tuto látku je 
jasnější a účinnější.
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Pozměňovací návrh 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) se jedná o nebalené potraviny. 
V tomto případě by členské státy měly 
zajistit, aby údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 
písm. c) byly poskytnuty na požádání. 
Členské státy mohou přijmout pravidla 
určující způsob poskytování těchto údajů.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy se s problematikou nebalených potravin díky vnitrostátním právních předpisům 
vypořádají lépe než orgány EU.

Pozměňovací návrh 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) se jedná o nebalené potraviny. 
V tomto případě členské státy mohou 
rozhodnout, že údaje uvedené v čl. 9 odst. 
1 písm. c) se poskytnou na požádání. 
Členské státy mohou přijmout pravidla 
určující způsob poskytování těchto údajů.

Or. en

Odůvodnění

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
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operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Pozměňovací návrh 373
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) se jedná o nebalené potraviny.
V tomto případě musí být v prodejním 
prostoru nebo na jídelním lístku zřetelným 
způsobem uvedeno, že:
– spotřebitelé mohou být o alergenních 
látkách informováni přímo prodejcem 
a/nebo prostřednictvím vystavených 
informačních materiálů 
– nelze vyloučit křížovou kontaminaci.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě potřeby je možné přijmout 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů podle odstavce 1 těmito postupy:



AM\800408CS.doc 21/112 PE431.137v01-00

CS

i) u produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 
nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 
29. dubna 2008 o společné organizaci 
trhu s vínem postupem stanoveným 
v čl. 113 odst. 1 téhož nařízení;

ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 
10. června 1991, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných, vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů, 
postupem stanoveným v článku 13 téhož 
nařízení;

iii) u produktů uvedených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 110 /2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 
příslušným postupem stanoveným v témže 
nařízení;

iv) u jiných alkoholických nápojů 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení č. 479/2008, 1601/91 a 110/2008 stanovují způsoby obchodní úpravy a označování 
vín a lihovin. Rovněž nabízejí možnost stanovit prováděcí předpisy prostřednictvím zvláštního 
postupu projednávání ve výborech. V zájmu konzistence je třeba tato ustanovení zachovat. 

Pozměňovací návrh 375
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s 2. Datum minimální trvanlivost musí být 
snadno nalezitelné a nesmí být zakryté.
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přílohou IX. Vyjádří se takto:
a) Toto datum se uvádí slovy:
– „minimální trvanlivost do…“, obsahuje-
li datum uvedení dne,
– „minimální trvanlivost do konce…“ 
v ostatních případech.
b) Ke slovům uvedeným v písmenu a) se 
připojí:
– buď vlastní datum, nebo
– odkaz na místo, kde je datum uvedeno 
na etiketě.
V případě potřeby se tyto údaje doplní 
údajem o podmínkách uchování, jejichž 
dodržení umožní zajistit uvedenou 
trvanlivost.
c) Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
v pořadí den, měsíc a rok.
Avšak v případě potravin:
– s trvanlivostí nepřekračující tři měsíce 
postačí uvedení dne a měsíce,
– s trvanlivostí delší než tři měsíce, avšak 
nejvýše v délce 18 měsíců postačí uvedení 
měsíce a roku,
– s trvanlivostí delší než 18 měsíců postačí 
uvedení roku.
d) Datum minimální trvanlivosti se uvede 
na každé jednotlivě balené porci. 
e) S výhradou předpisů Společenství, které 
ukládají jiné způsoby uvedení data, 
nemusí být datum minimální trvanlivosti 
uvedeno v případě:
– čerstvého ovoce a zeleniny včetně 
brambor, kromě loupaných, krájených 
nebo podobně upravených; tato odchylka 
se nevztahuje na naklíčená semena 
a podobné produkty, jako jsou klíčky 
luštěnin,
– vín, likérových vín, šumivých vín, 
aromatizovaných vín a podobných 
výrobků získaných z jiného ovoce než 
z vinných hroznů, jakož i v případě 
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nápojů kódů KN 22060091, 22060093 
a 22060099 vyrobených z vinných hroznů 
nebo hroznového moštu,
– nápojů obsahujících nejméně 10 % 
(obj.) alkoholu,
– nealkoholických nápojů, ovocných šťáv, 
ovocných nektarů a alkoholických nápojů 
obsahujících více než 1,2 % (obj.) 
alkoholu v jednotlivých nádobách o více 
než pěti litrech, určených k zásobování 
zařízení společného stravování,
– výrobků pekárenského odvětví, které 
jsou vzhledem ke své povaze obvykle 
spotřebovány do 24 hodin od výroby,
– octa,
– jedlé soli,
– cukru v pevné formě,
– cukrovinek sestávajících téměř 
výhradně z ochucených a/nebo 
přibarvených cukrů,
– žvýkaček a podobných výrobků ke 
žvýkání,
– jednotlivých porcí zmrzliny.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by měla být příloha IX začleněna do legislativního znění. Pokud je uvedeno 
datum minimální trvanlivosti, není již nutný výraz „spotřebujte do“. Uvádění data výroby by 
vedlo k dodatečným výdajům a vyšším nákladům. Zejména kvalita mraženého zboží nezávisí 
pouze na době uplynulé od jeho výroby, ale do velké míry na podmínkách uchovávání. V 
dnešní době je již úplně zakázáno pustit do oběhu zboží, které není vhodné k uvedení na trh.
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Pozměňovací návrh 376
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s 
přílohou IX.

2. Příslušné datum musí být snadno 
nalezitelné a nesmí být zakryté. Vyjádří se 
takto:
A. DATUM MINIMÁLNÍ 
TRVANLIVOSTI
a) Toto datum se uvádí slovy:
– „minimální trvanlivost do…“, obsahuje-
li datum uvedení dne,
– „minimální trvanlivost do konce…“ 
v ostatních případech.
b) Ke slovům uvedeným v písmenu a) se 
připojí:
– buď vlastní datum, nebo
– odkaz na místo, kde je datum uvedeno 
na etiketě.
V případě potřeby se tyto údaje doplní 
údajem o podmínkách uchovávání, jejichž 
dodržení umožní zajistit uvedenou 
trvanlivost.
c) Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
v pořadí den, měsíc a rok.
Avšak v případě potravin:
– s trvanlivostí nepřekračující tři měsíce 
postačí uvedení dne a měsíce,
– s trvanlivostí delší než tři měsíce, avšak 
nejvýše v délce 18 měsíců postačí uvedení 
měsíce a roku,
– s trvanlivostí delší než 18 měsíců postačí 
uvedení roku.
d) Datum minimální trvanlivosti se uvede 
na každé jednotlivě balené porci. 
e) S výhradou předpisů Společenství, které 
ukládají jiné způsoby uvedení data, 
nemusí být datum minimální trvanlivosti 
uvedeno v případě:
– čerstvého ovoce a zeleniny včetně 
brambor, kromě loupaných, krájených 
nebo podobně upravených; tato odchylka 
se nevztahuje na naklíčená semena 
a podobné produkty, jako jsou klíčky 
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luštěnin,
– vín, likérových vín, šumivých vín, 
aromatizovaných vín a podobných 
výrobků získaných z jiného ovoce než 
z vinných hroznů, jakož i v případě 
nápojů kódů KN 22060091, 22060093 
a 22060099 vyrobených z vinných hroznů 
nebo hroznového moštu,
– nápojů obsahujících nejméně 10 % 
(obj.) alkoholu,
– nealkoholických nápojů, ovocných šťáv, 
ovocných nektarů a alkoholických nápojů 
obsahujících více než 1,2 % (obj.) 
alkoholu v jednotlivých nádobách o více 
než pěti litrech, určených k zásobování 
zařízení společného stravování,
– výrobků pekárenského odvětví, které 
jsou vzhledem ke své povaze obvykle 
spotřebovány do 24 hodin od výroby,
– octa,
– jedlé soli,
– cukru v pevné formě,
– cukrovinek sestávajících téměř 
výhradně z ochucených a/nebo 
přibarvených cukrů,
– žvýkaček a podobných výrobků ke 
žvýkání.
B. DATUM SPOTŘEBY
a) Před datem se uvede výraz „Spotřebujte 
do ….“.
b) Za tímto výrazem následuje:
– buď vlastní datum, nebo
– odkaz na místo, kde je datum uvedeno 
na etiketě.
Za těmito údaji následuje popis podmínek 
uchování, které musí být dodrženy.
c) Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
v pořadí den, měsíc a popřípadě rok.
d) Podrobná pravidla pro uvádění data 
minimální trvanlivosti podle části A písm. 
c) tohoto odstavce mohou být přijata 
regulativním postupem podle čl. 49 odst. 
2.
C. DATUM VÝROBY
a) Před datem se uvede výraz „Vyrobeno“.
b) Za tímto výrazem následuje:
– buď vlastní datum, nebo
– odkaz na místo, kde je datum uvedeno 
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na etiketě.
c) Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
v pořadí den, měsíc a popřípadě rok.

Or. nl

Odůvodnění

For the sake of clarity, Annex IX should be incorporated into the legislative text and amplified 
to include provisions on the date of manufacture in keeping with Article 2(2)(s) a (new). The 
derogation from the requirement to indicate the date of minimum durability for individual 
portions of ice-cream is deleted.

Individual portions can be separated from the package or lot in which they have been sold, so 
it is essential that each detachable portion bears the date of minimum durability. The words 
'best before…' are interpreted in accordance with national legislation.

Pozměňovací návrh 377
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Návod k použití potraviny se uvede 
takovým způsobem, aby umožnil její 
vhodné použití. Pokud je to vhodné, 
uvedou se pokyny ohledně uchovávání 
v chladu a skladování. 

Or. de

Odůvodnění

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.
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Pozměňovací návrh 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. Povinné nutriční údaje obsahují tyto 
informace (dále jen „povinné nutriční 
údaje“):

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. Povinné nutriční údaje v hlavním 
zorném poli (dále jen „nutriční informace 
na přední straně balení“) zahrnují:

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

b) množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukrů a soli v potravině.

Povinné údaje na zadní straně balení 
(dále jen „nutriční údaje na zadní straně 
balení“) zahrnují následující množství 
živin uvedených v prvním pododstavci, 
plus množství následujících látek: 
i) bílkovin;
ii) sacharidů;
iii) vlákniny;
iv) trans-tuků.

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

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle 
definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999. 
Komise předloží po [pět let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] zprávu, která se 
bude týkat uplatňování tohoto odstavce na 
víno a tuto zprávu může doprovodit 
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zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Komise 
předloží po [pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zprávu, která se bude 
týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje 
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje u vína. 
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

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že hlavní zorné pole označuje přední stranu balení. 
Zajišťuje také, aby povinné nutriční údaje sestávaly ze dvou částí: omezených informací na 
přední straně balení týkajících se energetické hodnoty a čtyř hlavních živin a ucelenějších 
informací na zadní straně balení týkajících se osmi živin plus energetické hodnoty.

Pozměňovací návrh 380
Dagmar Roth-Behrendt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Je třeba také zajistit, aby spotřebitelé měli informace o obsahu vlákniny a bílkovin.
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Pozměňovací návrh 381
Carl Schlyter, Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukrů, soli, sacharidů, bílkovin a 
umělých a přírodních trans-tuků.

Or. en

Odůvodnění

Obsah bílkovin a trans-tuků představuje pro spotřebitele důležitou informaci, a proto by měl 
být označován povinně. Je také důležité rozlišovat mezi umělými a přírodními trans-tuky, 
jelikož obsah umělých trans-tuků mohou výrobci ovlivnit.

Pozměňovací návrh 382
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

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

b) množství bílkovin, sacharidů a tuku.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zajišťuje povinné uvádění živin, které byly dříve součástí nutričního 
označení. Všechna doporučení ohledně živin se týkají „makroživin“. Zákazníci si na tento typ 
informací zvykli a „ naučili“ se podle nich řídit. 
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Pozměňovací návrh 383
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a, b a b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) energetickou hodnotu; a) energetickou hodnotu (kalorickou 
hodnotu);

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

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

ba) množství nasycených mastných 
kyselin a trans–tuků, cukru, vlákniny 
a bílkovin.

Or. fr

Pozměňovací návrh 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. Povinné nutriční údaje v hlavním 
zorném poli (dále jen „nutriční informace 
na přední straně balení“) zahrnují 
množství následujících položek:

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

a) i. tuků; 
b) ii. nasycených mastných kyselin; 
c) iiii. cukrů; 
iv. soli; a energetickou hodnotu.
 Povinné nutriční údaje na zadní straně 
balení (dále jen „nutriční údaje na zadní 
straně balení“) zahrnují množství živin 
uvedených v odstavci 1a), plus množství 
následujících látek:
d) i. bílkovin;
e) ii. sacharidů;
f) iii. vláknin; 
g) iv. trans-tuků.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že hlavní zorné pole označuje přední stranu balení. 
Zajišťuje také, aby povinné nutriční údaje sestávaly ze dvou částí: omezených zjednodušených
informací na přední straně balení týkajících se čtyř hlavních živin a energetické hodnoty a 
ucelenějších informací na zadní straně balení týkajících se osmi živin plus energetické 
hodnoty.

Pozměňovací návrh 385
János Áder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. hu

Odůvodnění

Pro mnoho spotřebitelů, kteří trpí nedostatečností ledvin, je důležité také povinné uvádění 
obsahu bílkovin.

Pozměňovací návrh 386
Esther de Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s běžnou praxí potravinářského průmyslu uvádět 
„velkou osmičku“ živin na zadní straně obalu v nutriční tabulce.
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Pozměňovací návrh 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Bílkoviny představují životně důležitou živinu. Množství bílkovin by mělo být zahrnuto 
v povinných nutričních údajích, aby měl spotřebitel informace o všech energetických živinách 
v potravině. 

Pozměňovací návrh 388
Andres Perello Rodriguez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Uvádění informací o trans-tucích a bílkovinách v povinných nutričních údajích by nemělo být 
dobrovolné, nýbrž povinné.
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Pozměňovací návrh 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukru a soli.

Or. de

Odůvodnění

Tyto živiny jsou nejdůležitějšími údaji a spotřebitelé jim rozumějí. Měl by být zejména 
zachován termín „sůl“, protože termínu „sodík“ by většina spotřebitelů nerozuměla. 

Pozměňovací návrh 390
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

V povinných nutričních údajích musí být zahrnuto množství přírodních a přidaných cukrů, 
aby spotřebitelé měli možnost seznámit se s celkovým nutričním složením dané potraviny.
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Pozměňovací návrh 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě nápojů o obsahu alkoholu 
vyšším než 1,2 % (obj.) sestávají povinné 
nutriční údaje pouze z energetické 
hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

Na obalu alkoholických nápojů by měla být uvedena energetická hodnota.

Pozměňovací návrh 392
Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se nevztahuje na víno 
podle definice nařízení Rady (ES) 

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

Or. sv

Odůvodnění

Je také důležité, aby spotřebitelé měli informace o tom, jaké složky alkoholické nápoje 
obsahují.  To je zejména důležité pro spotřebitele trpící cukrovkou.

Pozměňovací návrh 393
Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se nevztahuje na víno 
podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle 
definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne 
[…] o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1576/89. Komise předloží 
po [pět let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost] zprávu, která se bude týkat 
uplatňování tohoto odstavce na tyto 

Povinné nutriční údaje o alkoholických 
nápojích musí také uvádět jejich 
energetickou hodnotu a množství 
sacharidů.
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produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje 
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. sv

Pozměňovací návrh 394
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 395
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tento odstavec se nevztahuje na nápoje 
o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % 
(obj.). Komise předloží nejpozději po [pět 
let po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
zprávu, která se bude týkat uplatňování 
tohoto odstavce na tyto produkty a tuto 
zprávu může doprovodit zvláštními 
opatřeními, která stanoví pravidla pro 
povinné nutriční údaje u těchto výrobků. 
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Všechny nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % (obj.) včetně alkoholických limonád jsou 
vyňaty z působnosti tohoto nařízení. 



PE431.137v01-00 38/112 AM\800408CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 396
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tento odstavec se nevztahuje na 
alkoholické nápoje. Komise předloží po 
[pět let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost] zprávu, která se bude týkat 
uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro poskytování nutričních údajů 
spotřebitelům u těchto výrobků. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Pokud by měly být vyňaty víno, pivo a lihoviny, a nikoli ostatní alkoholické nápoje, nebylo by 
možné dosáhnout souladu v odvětví. Některé definované výrobky by byly zvýhodněny a jiné 
diskriminovány. Došlo by k narušení hospodářské soutěže a spotřebitel by byl vlastně uveden 
v omyl, pokud jde o složení různých výrobků..

Pozměňovací návrh 397
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle 
definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, 

Tento odstavec se nevztahuje na nápoje 
o obsahu alkoholu vyšším než 1,2% (obj.). 
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pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Komise 
předloží po [pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zprávu, která se bude
týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje 
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Komise předloží do…* zprávu, která se 
bude týkat uplatňování tohoto odstavce na 
tyto produkty a tuto zprávu může 
doprovodit zvláštními opatřeními, která 
stanoví pravidla pro povinné nutriční údaje 
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se v případě potřeby přijímají 
těmito postupy:

i) u produktů uvedených v článku ... 
nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 
29. dubna 2008 o společné organizaci 
trhu s vínem, postupem stanoveným 
v čl. 113 odst. 1 téhož nařízení;
ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 
10. června 1991, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů, 
postupem stanoveným v článku 13 téhož 
nařízení;
iii) u produktů uvedených v nařízení Rady 
(ES) č. 110 /2008 Evropského parlamentu 
a Rady o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89(3), 
postupem stanoveným v čl. 25 odst. 2 X 
téhož nařízení;
iv) u jiných produktů regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.
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Or. fr

Odůvodnění

The exemption of alcoholic beverages from these proposals is justified on the grounds that 
they contain alcohol. It would be wrong to label these products in a way that could mislead 
consumers or encourage inappropriate consumption of these products. Equally, it would be 
wrong for these proposals to discriminate, and distort competition, between competing 
products. The common characteristic of the products covered by this exemption is that they 
contain alcohol. It is inappropriate to apply the general provisions of these proposals to such 
products, particularly as the proposals require the Commission to bring forward further 
proposals that are appropriate to the alcoholic beverages sector.

Pozměňovací návrh 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle 
definice čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) 
č. 479/2008 a čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS)
č. 1601/1991, podobné výrobky získané 
z jiného ovoce než z vinných hroznů, 
jablečné víno, hruškové víno, pivo 
a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1576/89, a jiné alkoholické 
nápoje. Komise předloží po [pět let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] zprávu, 
která se bude týkat uplatňování tohoto 
odstavce na tyto produkty a tuto zprávu 
může doprovodit zvláštními opatřeními, 
která stanoví pravidla pro povinné nutriční 
údaje u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se v případě potřeby přijímají 
těmito postupy:
i) u produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 
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nařízení (ES) č. 479/2008 ze dne 
29. dubna 2008 o společné organizaci 
trhu s vínem, postupem stanoveným 
v čl. 113 odst. 1 téhož nařízení;
ii) v případě produktů uvedených v čl. 2 
odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 
ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví 
obecná pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných, vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů, 
postupem stanoveným v článku 13 tohoto 
nařízení;
iii) u produktů uvedených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/1989, 
postupem stanoveným v čl. 25 odst. 2 
téhož nařízení;
iv) u jiných produktů regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.
2. Aniž jsou dotčeny specifické 
charakteristiky stanovené v postupech pro 
produkty uvedené v podbodech i), ii) a iii), 
opatření uvedená v odstavci 1 musí být 
uplatňována konzistentně a současně na 
všechny produkty uvedené v tomto 
odstavci.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit některé základní otázky předtím, než se informace o obsahu a složení 
alkoholických nápojů, které nejsou konzumovány pro jejich nutriční vlastnosti, stanou 
povinnými. Nařízení č. 479/2008, 1601/91 a 110/2008 stanovují specifická pravidla pro 
označování vín a lihovin. Poskytují také možnost stanovit prováděcí předpisy prostřednictvím 
zvláštního postupu projednávání ve výborech. V zájmu konzistence je třeba tuto možnost 
zachovat. 
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Pozměňovací návrh 399
Struan Stevenson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tento odstavec se nevztahuje na víno 
a vinařské výrobky podle definice čl. 1 
odst.1 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 
a čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EHS) 
č. 1601/1991, na podobné výrobky získané 
z jiného ovoce než z vinných hroznů, 
jablečné víno, hruškové víno, pivo 
a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, a jiné 
alkoholické nápoje. Komise předloží do
[nejpozději pěti let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zprávu, která se bude 
týkat uplatňování článku 19 na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro označování složek. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se v případě potřeby přijímají 
těmito postupy:

a) u produktů uvedených v nařízení Rady 
(ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 
o společné organizaci trhu s vínem, 
postupem stanoveným v čl. 113 odst. 1 
téhož nařízení;

b) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 
10. června 1991, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných, vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů, 
postupem stanoveným v článku 13 téhož 
nařízení;
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c) u produktů uvedených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 110 /2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, 
postupem stanoveným v čl. 25 odst. 1 
téhož nařízení;

d) u jiných ostatních produktů 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Aniž jsou dotčena specifika stanovená 
v postupech pro produkty uvedené 
v bodech a), b) a c) pododstavci 2. 

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení pouze vína, piva a lihovin bez vyloučení ostatních alkoholických nápojů by nevedlo 
ke konzistenci v tomto odvětví. Mělo by to za následek upřednostnění některých určených 
produktů a diskriminaci jiných, narušení hospodářské soutěže a uvedení spotřebitelů v omyl, 
pokud jde o relatviní složení jednotlivých produktů.

Pozměňovací návrh 400
Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud potravina obsahuje průmyslově 
vyráběné trans-tuky, musí být tato 
skutečnost vždy uvedena na obale. Pokud 
je potravina nebalená, je tato informace 
spotřebiteli sdělena jiným způsobem.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 401
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans-tuků; a) trans-tuků;
b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

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

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin) včetně 
jejich složek omega-6);
ca) cholesterolu (LDL a/nebo HDL);

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;
e) škrobu; e) škrobu;
f) vlákniny; f) vlákniny;
g) bílkovin; g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.
ha) jiných látek podle části A přílohy 
XIII.

Or. ro

Odůvodnění

Seznam živin musí být komplexnější, protože některé druhy tuku (např. omega-3) mají 
zdravotní přínos, který může spotřebitel vyhledávat.

Pozměňovací návrh 402
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
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množství jedné nebo více z těchto položek: množství jedné nebo více z těchto položek:
a) trans-tuků;
b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin)

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;
e) škrobu; e) škrobu;
f) vlákniny;
g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Trans- tuky, vláknina a bílkoviny by měly být součástí povinných nutričních údajů na zadní 
straně balení, neměly by tedy být součástí tohoto seznamu.

Pozměňovací návrh 403
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou dodatečně
obsahovat množství jedné nebo více 
z těchto položek:

a) trans-tuků; a) trans-tuků;

b) mononenasycených mastných 
kyselin (monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných 
kyselin (monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných 
kyselin (polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných 
kyselin (polyenových mastných kyselin); 

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;

da) cholesterolu;
e) škrobu; e) škrobu;

f) vlákniny;



PE431.137v01-00 46/112 AM\800408CS.doc

CS

g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo 
minerálních látek uvedených v seznamu v 
bodě 1 části A přílohy XI, které jsou 
přítomné ve významných množstvích 
vymezených v bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo 
minerálních látek uvedených v seznamu v 
bodě 1 části A přílohy XI, které jsou 
přítomné ve významných množstvích 
vymezených v bodě 2 části A přílohy XI.

ha) dalších látek ve smyslu části a 
přílohy XIII a složek těchto živin.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zajišťuje, aby v doplňujících nutričních údajích na obalu mohl být uváděn 
také cholesterol.

Pozměňovací návrh 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans-tuků;

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;

e) škrobu; e) škrobu;

f) vlákniny; f) vlákniny;

g) bílkovin;

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
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bodě 2 části A přílohy XI. bodě 2 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Množství bílkovin a trans-tuků představuje pro spotřebitele důležitou informaci, a proto by 
mělo být na obalu uváděno povinně. Je také důležité rozlišovat mezi umělými a přírodními 
trans-tuky, jelikož obsah umělých trans-tuků mohou výrobci ovlivnit.

Pozměňovací návrh 405
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans-tuky;

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;

e) škrobu; e) škrobu;

ea) cholesterolu;

f) vlákniny;

g) bílkovin;

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI;

ha) jiných látek ve smyslu nařízení (ES) 
č. 1925/2006.
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Or. fr

Odůvodnění

Pro spotřebitele může být užitečné, bude-li cholesterol obsažený v tucích uváděn samostatně. 
Vypuštěné složky byly začleněny do čl. 29 odst.1. 

Pozměňovací návrh 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans-tuků;

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;

e) škrobu; e) škrobu;

f) vlákniny;

g) bílkovin;

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Trans- tuky, vláknina a bílkoviny by měly být součástí povinných nutričních údajů na zadní 
straně balení, neměly by tedy být součástí tohoto seznamu.
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Pozměňovací návrh 407
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat 
doplňující údaje o jedné nebo více 
z následujících položek nebo skupin látek:

a) trans-tuků; a) trans-tucích;
b) mononenasycených mastných kyselin
(monoenových mastných kyselin);
c) polynenasycených mastných kyselinách
(polyenových mastných kyselinách);
d) polyalkoholů;
e) škrobu;

b) mononenasycených mastných 
kyselinách (monoenových mastných 
kyselinách);
c) polynenasycených mastných kyselinách
(polyenových mastných kyselinách);
d) polyalkoholech;
e) škrobu;

f) vlákniny; f)  vláknině;
fa) různých druzích cukru;
fb) soli;
fc) cholesterolu;

g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínech přítomných ve 
významném množství podle bodu 1 části A 
přílohy XI v souladu s hodnotami 
uvedenými v bodě 2 části A přílohy XI;

ha) jiných látkách ve smyslu nařízení 
(ES) č. 1925/2006.

Or. de

Odůvodnění

V německé verzi by měl být termín „transisomere Fettsäuren“ nahrazen termínem 
„Transfettsäuren“. Měla by být doplněna zmínka o cholesterolu. Bílkoviny byly zahrnuty do 
čl. 29 odst. 1 písm. b). 
Správný překlad anglického výrazu „sugars“ do němčiny by měl znít „Zuckerarten“ („druhy 
cukru“) (srov. směrnici 2000/111/ES o některých druzích cukru).
Seznam živin, které mohou být dodatečně dobrovolně uvedeny v nutričních údajích, by měl být 
v souladu s ostatními právními předpisy ES (např. nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání 
některých látek do potravin). Odstavec 2 je proto třeba odpovídajícím způsobem doplnit.
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Pozměňovací návrh 408
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – point d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) polyalkoholů; Netýká se českého znění.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k příloze 1 bodu 9.

Pozměňovací návrh 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) bílkovin; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 410
János Áder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) bílkovin; vypouští se

Or. hu

Odůvodnění

Obsah bílkovin patří mezi povinné údaje, protože je vyžadován spotřebiteli, kteří trpí 
nedostatečností ledvin.
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Pozměňovací návrh 411
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě uvedení výživového a/nebo 
zdravotního tvrzení se požaduje uvedení 
množství látek náležejících do některé 
skupiny živin podle odstavce 2 nebo 
tvořících jejich součást.

3. V případě uvedení výživového a/nebo 
zdravotního tvrzení se požaduje uvedení 
množství látek náležejících do některé 
skupiny živin podle odstavce 2 nebo 
tvořících jejich součást, ve vztahu k nim.

Or. en

Odůvodnění

Jasnější ustanovení

Pozměňovací návrh 412
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se nevztahuje na víno 
podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle 
definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne 
[…] o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1576/89. Komise předloží 
po [pět let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost] zprávu, která se bude týkat 
uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 

V případě nápojů o obsahu alkoholu 
vyšším než 1,2 % (obj.) sestávají povinné 
nutriční údaje pouze z energetické 
hodnoty a obsahu cukru.
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podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Na obalu alkoholických nápojů by měla být uvedena energetická hodnota a obsah cukru.

Pozměňovací návrh 413
Dagmar Roth-Behrendt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Alespoň energetická hodnota by měla být vždy uvedena, a to i v případě alkoholických 
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nápojů.

Pozměňovací návrh 414
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O prováděcích pravidlech k údajům o 
energetické hodnotě a živinách, pokud jde 
o přesnost uvedených hodnot, jako 
například rozdíly mezi uváděnými 
hodnotami a hodnotami zjištěnými při 
úřední kontrole, se může rozhodnout 
postupem podle čl. 49 odst. 2.

O prováděcích pravidlech k údajům o 
energetické hodnotě a živinách, pokud jde 
o přesnost uvedených hodnot, jako 
například rozdíly mezi uváděnými 
hodnotami a hodnotami zjištěnými při 
úřední kontrole, se může rozhodnout 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení povolené odchylky mezi uváděnými hodnotami a hodnotami zjištěnými při úřední 
kontrole bude pro uplatňování nařízení zásadní, a proto by o něm mělo být rozhodnuto 
v souladu s regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin nebo 
jejich složek uvedené v odstavci 1 se 
vyjádří na 100 g nebo 100 ml.

Or. en

Odůvodnění

Jednotný pozitivní nutriční symbol by spotřebitelům pomohl určit zdravější alternativu při 
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nákupu potravin. Potravina označená pozitivním symbolem by například mohla obsahovat 
méně tuku, cukru a soli a více potravní vlákniny než potravinářské výrobky stejného druhu, 
jež tímto symbolem označeny nejsou. Díky pozitivnímu symbolu mohou spotřebitelé zvolit 
zdravější variantu při pouhém letmém pohledu v okamžiku nákupu.

Pozměňovací návrh 416
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml. Energetická hodnota o 
obsah živin mohou být navíc vyjádřeny na 
jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Poskytnutí informací na základě porcí je pro zákazníky mnohem relevantnější. Poskytování 
informací na 100g nebo ml může být jak zbytečné (pokud se ve skutečnosti konzumují porce 
jiné velikosti), tak klamavé. Uvedení informací ve vztahu ke 100g nebo ml dále spotřebitelům 
ztěžuje výpočet skutečného příjmu a následně sestavení zdravého, vyváženého jídelníčku.

Pozměňovací návrh 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100g 
nebo 100 ml. 

Dále je možné vyjádřit množství energie 
a živin na jednu porci. 
Pokud je potravina balena po jednotlivých 
porcích, vyjádří se energetická hodnota 
a obsah živin uvedené v odstavci 1 na 
jednu porci.
Pokud je informace uváděna na jednu 
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porci, musí být uveden počet porcí 
v balení a velikost porcí musí být 
stanovena realisticky a uvedena formou 
srozumitelnou pro běžného spotřebitele, 
popř. s patřičným vysvětlením. 

Or. en

Odůvodnění

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

 The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.

Pozměňovací návrh 418
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Údaje na jednu porci by měly být vždy uváděny, pokud jsou vůbec uváděny, pouze jako 
dodatek k údajům na 100 g, aby se tak umožnilo srovnání různých výrobků.
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Pozměňovací návrh 419
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Množství energie a živin v produktu se vždy musí vyjádřit na 100 g nebo 100 ml, aby se 
předešlo uvádění spotřebitelů v omyl a aby bylo možné produkty jednoduše srovnávat. Na 
zadní straně obalu by měly být uvedeny také informace vycházející z množství jedné porce.

Pozměňovací návrh 420
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml nebo, s výhradou čl. 32 odst. 
2 a 3, na jednu porci. 
Dále je možné vyjádřit množství energie 
a živin na jednu porci.
Pokud je potravina balena po jednotlivých 
porcích, vyjádří se energetická hodnota 
a obsah živin uvedené v odstavci 1 na 
jednu porci.
Pokud je informace uváděna na jednu 
porci, musí být uveden počet porcí 
v balení a velikost porcí musí být 
stanovena realisticky a uvedena formou 
srozumitelnou pro běžného spotřebitele, 
popř. s patřičným vysvětlením.
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Komise ve spolupráci s potravinářskými 
podniky a příslušnými orgány členských 
států vypracuje pokyny pro uvádění reálné 
velikosti porcí. Tato opatření, jež mají za 
účel změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference. 

Pozměňovací návrh 421
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Dále je možné vyjádřit množství energie 
a živin také na jedno balení. To se 
vztahuje jak na potraviny balené jako 
jednotlivé porce, tak na balení obsahující 
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více porcí. 

Or. en

Odůvodnění

Tím, že se budou informace uvádět na jedno balení, se konstruktivním způsobem vyřeší složitý 
problém, jak definovat realistické porce pro všechny jednotlivce a stravovací návyky 
v Evropě. Minimalizuje se tak riziko, že by se na obalech z důvodu různého chápání 
standardní porce objevily zavádějící informace. Uvádění informací na jedno balení bude také 
pobídkou k tomu, aby potravinářské podniky zmenšily v éře obezity velikost balení.

Pozměňovací návrh 422
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Kromě údajů na 100 g a 100 ml by se měly údaje vždy uvádět také na jednu porci. 

Pozměňovací návrh 423
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml a na jednu porci, v případě, že 
je potravina balená jako jednotlivá porce.
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Or. en

Odůvodnění

Jsou-li porce balené odděleně (např. v případě jogurtů, cukrovinek apod.), musí se údaje 
o energii a živinách vztahovat také k velikosti porce, protože tak je pro spotřebitele snazší je 
pochopit. Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 32.

Pozměňovací návrh 424
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem návrhu je uvést znění do souladu s novým odstavcem 2a, který se týká vyjádření 
množství v porcích. 

Pozměňovací návrh 425
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 426
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kromě nutričních údajů vyjádřených 
na 100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 
31 odst. 2 může být tato informace 
vyjádřena na jednu porci, jejíž množství je 
vyznačeno na etiketě, pokud je uveden 
počet porcí v balení a pokud jsou všechny 
porce stejné.
Je-li potravina balena jako jednotlivá 
porce a pokud jsou všechny porce stejné, 
mohou být povinné nutriční údaje 
v hlavním zorném poli prvků uvedených 
v čl. 29 odst. 1 písm. a) a b) vyjádřeny 
pouze na jednu porci.

Komise zajistí uvedení prvků stanovených 
v čl. 29 odst. 1 písm. a) a b) v hlavním 
zorném poli pouze v přepočtu na jednu 
porci u potravin, jež nejsou uvedeny 
v odstavci 2. 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 do 
konce přechodného období.

Or. fr

Odůvodnění

Pro spotřebitele je u většiny výrobků mnohem užitečnější uvedení energetické hodnoty na 
jednu porci než na 100 g, což je poměrně abstraktní údaj. Definice velikosti referenčních 
porcí však musí byt harmonizována tak, aby umožňovala jednoduché srovnání mezi různými 
značkami stejného druhu výrobku. 
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Pozměňovací návrh 427
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Prvky nutričních údajů mohou být 
vyjádřeny v procentech referenčních 
příjmů stanovených v části B přílohy XI 
a jsou vztaženy na jednu porci. Údaje 
o vitamínech a minerálních látkách, jsou-li 
uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že mnohé potraviny nejsou konzumovány v množství 100 g nebo ml, je 
důležité, aby procenta referenčních příjmů byla uváděna na porci výrobku. To spotřebitelům 
umožní, aby se informovaně rozhodovali na základě svých individuálních potřeb a aby zvážili, 
jaké místo bude mít daný výrobek v jejich každodenní stravě. 

Pozměňovací návrh 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povinné dodatečné označování 
nutričních údajů se vyjádří formou 
tabulky uvádějící hodnoty v procentech 
referenčních příjmů stanovených v části B 
přílohy XI a jsou vztaženy na 100 g 
nebo 100 ml a v souladu s čl. 31 odst. 2 na 
jednu porci. Údaje na obale o vitamínech 
a minerálních látkách, jsou-li uváděny, se 
přinejmenším vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

Or. en
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Odůvodnění

Vytvoření pravidel pro dodatečné označování má smysl, neboť se tím dosáhne určité 
standardizace a zabrání se tomu, aby byl spotřebitel uveden v omyl, k čemuž by mohlo jinak 
dojít.

Pozměňovací návrh 429
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že mnohé potraviny nejsou konzumovány v množství 100 g nebo ml, je 
důležité, aby procenta referenčních příjmů byla uváděna na porci výrobku.  To spotřebitelům 
umožní, aby se informovaně rozhodovali na základě svých individuálních potřeb a aby zvážili, 
jaké místo bude mít daný výrobek v jejich každodenní stravě. 

Pozměňovací návrh 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinné nutriční údaje se případně 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI a jsou 
vztaženy na 100 g nebo 100 ml nebo na 
jednu porci. Údaje o vitamínech a

3. Údaje o vitamínech a minerálních 
látkách, jsou-li uváděny, se též vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.
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minerálních látkách, jsou-li uváděny, se též 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Obsah živin se v nutričních údajích na 
přední straně obalu stanovených v čl. 29 
odst. 1 písm. a) uvede pomocí barevného 
kódování.
Barva zelená, žlutá a červená označují, 
zda má potravina nízký, střední nebo 
vysoký obsah těchto živin. Tyto informace 
se sdělují v přepočtu na 100 g nebo 100 
ml. Definice referenčních množství pro 
vysoký, střední a nízký obsah těchto živin 
se stanoví v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3 na základě stanoviska Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin.
Údaje o vitamínech a minerálních látkách, 
jsou-li uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

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, 
žluté 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.
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Pozměňovací návrh 432
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Dobrovolné dodatečné označování
nutričních údajů se vyjádří formou 
tabulky uvádějící hodnoty v procentech 
referenčních příjmů stanovených v části B 
přílohy XI a jsou vztaženy na 100 g 
nebo100 ml a v souladu s čl. 31 odst. 2 na 
jednu porci. Údaje na obalu o vitamínech 
a minerálních látkách, jsou-li uváděny, se 
přinejmenším vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Vytváření pravidel pro dodatečné označování má smysl, neboť se tím dosáhne určité 
standardizace a zabrání se tomu, aby byl spotřebitel uveden v omyl, k čemuž by mohlo jinak 
dojít. 

Pozměňovací návrh 433
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Pokud nutriční údaje zahrnují vyjádření
v procentech referenčních příjmů, použijí 
se referenční příjmy stanovené v příloze
XI, a vypočítané procentní množství může 
být uvedeno pouze v nutričních údajích 
na zadní straně balení. 

Or. en



AM\800408CS.doc 65/112 PE431.137v01-00

CS

Odůvodnění

Zajistí se tak, že budou výhradně používány referenční hodnoty stanovené úřadem EFSA.

Pozměňovací návrh 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povinné nutriční údaje se také vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI a jsou 
vztaženy na 100 g a 100 ml a na jednu 
porci, v případě, že je potravina balena 
jako jednotlivá porce. Údaje o vitamínech 
a minerálních látkách, jsou-li uváděny, se 
též vyjádří v procentech referenčních 
příjmů stanovených v bodě 1 části A 
přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Procento referenčního příjmu představuje pro většinu spotřebitelů cennou informaci a mělo 
by tedy být uvedeno. V případě, že je potravina balena jako jednotlivá porce, by měly být 
rovněž uvedeny nutriční údaje na jednu porci.

Pozměňovací návrh 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinné nutriční údaje se případně 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI a jsou 
vztaženy na 100 g nebo 100 ml nebo na 
jednu porci.

3. Prvky nutričních údajů mohou být 
vyjádřeny v procentech referenčních 
příjmů stanovených v části B přílohy XI 
a vztaženy na jednu porci.
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Or. en

Odůvodnění

The amendment is motivated by the commitment to a voluntary nutrition-labelling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike. GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs. PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB. 
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml. Consumers will always have 
complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Pozměňovací návrh 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povinné nutriční údaje týkající se 
energetického obsahu, tuků, nasycených 
mastných kyselin, se dále vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI na 100 g 
nebo 100 ml nebo, s výhradou čl. 31 odst. 
2, na jednu porci Údaje o vitamínech a 
minerálních látkách, jsou-li uváděny, se též 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s pozměňovacím návrhem 135, v němž 
zpravodaj žádá jednotné údaje na jednu porci.  Označování, které užívá výhradně absolutní 
hodnoty 100 g / 100 ml, by mělo být doplněno údaji v procentech, aby se tak denní konzumace 
výrobku uvedla do spojitosti s denní potřebou, čímž bude spotřebiteli poskytnuta další 
informace, neboť mnoho spotřebitelů není z absolutních hodnot schopno určit, zda je 
konkrétní hodnota vysoká či nízká. 
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Pozměňovací návrh 437
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Tento procentní systém týkající se referenčních denních požadavků není úplně jednoznačný a 
mohl by být pro spotřebitele zavádějící. 

Pozměňovací návrh 438
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sv
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Pozměňovací návrh 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povinné nutriční údaje stanovené v čl. 
29 odst. 1 tohoto nařízení jsou uváděny na 
přední straně obalu a:

a) jsou umístěny v hlavním zorném poli;

b) obsahují kombinaci textu o vysokém, 
středním či nízkém obsahu;

c) obsahují barevné kódovaní výstražných 
světel v zelené, žluté a červené barvě; 

d) obsahují procenta referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI na jednu 
porci.

Počet porcí v jednom balení je realistický 
a je výrazně uveden v hlavním zorném 
poli. 

Definice referenčních množství pro 
vysoký, střední a nízký obsah těchto živin 
se stanoví v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3 na základě stanoviska Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin. Tyto 
informace se sdělují v přepočtu na 100 g 
nebo 100 m pro kombinaci textu o 
vysokém, středním a nízkém obsahu 
a barevného kódování zelené barvy (pro 
nízký obsah), žluté (pro střední obsah) 
a červené (pro vysoký obsah). 

Údaje o vitamínech a minerálních látkách, 
jsou-li uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

3a. Povinné nutriční údaje stanovené 
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v čl.29 odst. 1 a 2 se uvádějí na zadní 
straně obalu a vyjádří se na 100 g nebo 
100 ml a, s výhradou čl. 32 odst. 2 a 3, na 
jednu porci 

Or. en

Odůvodnění

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food. This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Amendment 440
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost a s ohledem na 
doporučení Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin stanoví Komise 
hodnoty referenčních příjmů energie 
a vybraných živin s výjimkou vitamínů 
a minerálů, které budou přidány do 
přílohy XI části B. Tato opatření, jež 
mají za účel změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Hodnoty, které nyní předpokládá příloha XI, se liší od doporučení předložených například 
Agenturou pro potravinové normy Spojeného království (UK Food Standards Agency ) nebo 
Světovou zdravotnickou organizací. Ve svém posledním stanovisku týkajícím se potravinových 
referenčních hodnot (ze dne 5. srpna 2009) dospěl úřad EFSA k názoru, že nelze vydat žádné 
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doporučení týkající se cukrů, jelikož nejsou k dispozici dostatečné údaje. Je tedy správné, aby 
předtím, než budou stanoveny referenční hodnoty, které nejsou obecně akceptovány, byly dále 
posuzovány vědecké poznatky. 

Pozměňovací návrh 441
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 se 
uvedou v souladu s přílohou XIII částí B.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách a trans-tucích uvedených v čl. 
29 odst. 1 se uvedou v souladu s přílohou 
XIII částí B.

Or. en

Odůvodnění

Trans-tuky by měly vedle nasycených mastných kyselin tvořit součást povinných nutričních 
údajů, a proto by měly být vyňaty z nepovinných údajů.

Pozměňovací návrh 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. 
b) se uvedou v souladu s přílohou XIII 
částí B.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách a trans-tucích uvedených v čl. 
29 odst. 1 písm. b) se uvedou v souladu 
s přílohou XIII částí B.

Or. en
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Odůvodnění

Odkazuje k pozměňovacímu návrhu k čl. 29 odst. 1.

Pozměňovací návrh 443
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32
Vyjádření údajů v přepočtu na jednu 

porci
1. Kromě nutričních údajů vyjádřených 
na 100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 
31 odst. 2 může být tato informace 
vyjádřena na jednu porci, jejíž množství je 
vyznačeno na etiketě, pokud je uveden 
počet porcí v balení.
2. Je-li potravina balena jako jednotlivá 
porce, mohou být nutriční údaje 
vyjádřeny pouze na jednu porci.
3. Komise stanoví vyjádření údajů pouze v 
přepočtu na jednu porci u potravin 
v obchodní úpravě v podobě balení s více 
porcemi potravin, které nejsou baleny 
jako jednotlivé porce. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

vypouští se

Or. sv
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Pozměňovací návrh 444
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 může být tato informace vyjádřena 
na jednu porci, jejíž množství je vyznačeno 
na etiketě, pokud je uveden počet porcí v 
balení.

1. Pokud je potravina balena jako porce, 
včetně jednotlivě balených porcí, může být
kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 tato informace vyjádřena na jednu 
porci, jejíž množství je vyznačeno na 
etiketě; v tomto případě musí být uveden 
počet porcí v balení.

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

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

3. Komise stanoví vyjádření údajů pouze v 
přepočtu na jednu porci u potravin 
v obchodní úpravě v podobě balení s více 
porcemi potravin, které nejsou baleny 
jako jednotlivé porce. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

3. Komise ve spolupráci s potravinářskými 
podniky a příslušnými orgány členských 
států vypracuje pokyny pro uvádění reálné 
velikosti porcí. Tato 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. it

Odůvodnění

Tímto návrhem se zajišťuje jasnější a přesnější definice otázek, na něž se má vztahovat postup 
projednávání ve výborech. 
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Pozměňovací návrh 445
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 může být tato informace vyjádřena
na jednu porci, jejíž množství je vyznačeno 
na etiketě, pokud je uveden počet porcí v 
balení.

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 se tato informace vyjádří na jednu 
porci na zadní straně balení s uvedením 
počtu porcí v balení.

Or. en

Odůvodnění

Informace musí být vždy vyjádřeny na základě 100 g nebo 100 ml, aby nebyli spotřebitelé 
uváděni v omyl. Tyto informace umožňují i jasné a snadné srovnání mezi produkty. Na balení 
je třeba uvést další informace o porcích, protože mohou pomoci některým spotřebitelům 
posoudit množství konzumovaných potravin.

Pozměňovací návrh 446
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených 
na 100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 
31 odst. 2 může být tato informace 
vyjádřena na jednu porci, jejíž množství je 
vyznačeno na etiketě, pokud je uveden 
počet porcí v balení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se vypouští, protože termín porce je nahrazen souslovím „na balení“, viz 
pozměňovací návrh 1. 
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Pozměňovací návrh 447
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se vypouští, protože termín porce je nahrazen souslovím „na balení“, viz 
pozměňovací návrh 1. 

Pozměňovací návrh 448
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 může být tato informace vyjádřena 
na jednu porci, jejíž množství je vyznačeno 
na etiketě, pokud je uveden počet porcí v 
balení.

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 musí být tato informace vyjádřena 
na jednu porci, jejíž množství je vyznačeno 
na etiketě, pokud je uveden počet porcí v 
balení.

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

2. V případě potravin, které nejsou baleny 
jako jednotlivá porce, musí být údaje 
o porcích uváděny na jeden kus či na 
jednotku, kterou spotřebitelé snadno 
pochopí, jako např. na jednu dezertní 
lžičku, na jednu čajovou lžičku či na 
šálek. 

Or. de

Odůvodnění

Kromě údajů na 100 g a 100 ml by se měly údaje vždy uvádět také na jednu porci a musí být 
pro spotřebitele okamžitě srozumitelné. 
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Pozměňovací návrh 449
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nutriční údaje vyjádřené pouze na 
jednu porci mohou být uváděny 
u potravin v obchodní úpravě obsahující 
balení s více porcemi potravin, které jsou 
jednotlivě baleny, a zejména pokud je 
čistá hmotnost nižší než 100 g nebo100 
ml.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 450
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví vyjádření údajů pouze v 
přepočtu na jednu porci u potravin 
v obchodní úpravě v podobě balení s více 
porcemi potravin, které nejsou baleny 
jako jednotlivé porce. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

3. Pokud potravinu tvoří více menších 
balení, která jsou obsažena ve větším 
obalu, stanoví se energetická hodnota 
a obsah živin na základě velikosti 
samotného balení, na němž se uvádí 
informace, přestože se informace na 
vnějším a vnitřním obalu budou lišit.

Or. en



PE431.137v01-00 76/112 AM\800408CS.doc

CS

Odůvodnění

Pokud byl vnější obal otevřen či dokonce zničen, nalezne spotřebitel nutriční údaje na 
jednotlivě balených porcích. Jednotlivé porce budou uvádět jasné informace a nebudou pro 
spotřebitele zavádějící. 

Pozměňovací návrh 451
Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, 
že jsou splněny tyto základní požadavky:

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje a dodatečné formy nutričních 
informací vyjádřit v jiné formě za 
předpokladu, že jsou splněny tyto základní 
požadavky:

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na to, 
aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny z hlediska 
energetické hodnoty a obsahu živin určité 
stravy; a

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na to, 
aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny z hlediska 
energetické hodnoty a obsahu živin určité 
stravy; a

b) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; a

b) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; a 

c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.

c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.

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

2. Komise postupem podle čl. 49 odst. 3 
stanoví podmínky použití těchto 
dodatečných forem vyjádření. Kritéria se 
stanoví na základě vědeckých poznatků 
o stravě a výživě a jejich souvislosti se 
zdravím. Při stanovování kritérií Komise 
požádá úřad, aby do dvanácti měsíců 
předložil relevantní vědecká doporučení.

Or. en
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Odůvodnění

Měly by být umožněny dodatečné formy vyjádření nutričních informací. Podmínky použití 
těchto forem vyjádření by však měly být stanoveny na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 452
Jill Evans

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, 
že jsou splněny tyto základní požadavky:

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 29 odst. 1, čl. 29 odst. 2 
a v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční údaje 
vyjádřit v jiné formě za předpokladu, že 
jsou splněny tyto základní požadavky:

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na 
to, aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny 
z hlediska energetické hodnoty a obsahu 
živin určité stravy; a

a) dodatečná forma vyjádření odpovídá 
osvědčeným postupům (ve smyslu tohoto 
nařízení);

b) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; a

b) forma vyjádření údajů je zaměřena na 
to, aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny 
z hlediska energetické hodnoty a obsahu 
živin určité stravy;

c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.

c) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; a

ca) je podpořena důkazy získanými 
v rámci nezávislého spotřebitelského 
výzkumu, který prokazuje, že průměrný 
spotřebitel tuto formu vyjádření chápe;

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

2. Tyto dodatečné formy vyjádření 
uvedené v odstavci 1 se určují a nahlašují 
Komisi. Komise tyto údaje zpřístupní 
veřejnosti, a to rovněž prostřednictvím 
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internetové stránky k tomu určené.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se zajistí, aby byly dodatečné formy vyjádření povoleny pouze za předpokladu, že jsou 
podloženy nezávislým spotřebitelským průzkumem.

Pozměňovací návrh 453
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě za 
předpokladu, že jsou splněny tyto základní 
požadavky:
a) forma vyjádření údajů je zaměřena na 
to, aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny 
z hlediska energetické hodnoty a obsahu 
živin určité stravy; a 
b) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; a
c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.
2. Tyto dodatečné formy vyjádření údajů 
uvedené v odstavci 1 budou identifikovány 
v rámci vnitrostátních systémů uvedených 
v článku 44.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tato nezbytná opatření stanoví již článek 31 a 34. Kromě toho by se mělo zamezit opatřením 
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na vnitrostátní úrovni. 

Pozměňovací návrh 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, 
že jsou splněny tyto základní požadavky:

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v grafické formě za 
předpokladu, že jsou splněny tyto základní 
požadavky:

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na to, 
aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny z hlediska 
energetické hodnoty a obsahu živin určité 
stravy; a

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na to, 
aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny z hlediska 
energetické hodnoty a obsahu živin určité 
stravy; a

b) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; and

b) je založena na referenčních příjmech, 
které jsou uvedeny v části B přílohy XI 
a jsou vztaženy na 100 g nebo 100 ml. 
Pokud je výrobek balen jako jednotlivá 
porce nebo se dodává v množství menším 
než 100 g/ml, postačuje uvedení údajů na 
porci v dodávaném množství. Nejsou-li 
takové referenční příjmy k dispozici, 
zakládají se nutriční údaje na obecně 
přijatých vědeckých doporučeních o příjmu 
týkajících se energetické hodnoty a živin; a

c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.

c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.

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

2. Modelové grafické znázornění se je 
uvedeno v části D přílohy XIII.

Or. de
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Odůvodnění

Grafické znázornění může spotřebiteli významně usnadnit pochopení nutričních údajů.

Pozměňovací návrh 455
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Tyto dodatečné formy vyjádření údajů 
uvedené v odstavci 1 přijímá Komise 
s ohledem na vědecké poznatky v oblasti 
výživy a jejího dopadu na zdraví. Tato 
opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3. 

Or. de

Odůvodnění

Dodatečné formy vyjádření nutričních údajů by měly být povoleny, měly by však podléhat 
pravidlům platným pro celou Evropu. 

Pozměňovací návrh 456
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2-6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Nejsou-li nutriční údaje uvedeny v 
hlavním zorném poli, uvedou se v tabulce 
s přiřazenými číselnými hodnotami. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za 
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sebou.
3. Jsou-li povinné nutriční údaje uvedeny 
spolu s údaji o živinách uvedenými v čl. 29 
odst. 2, odpovídá, podle možnosti, pořadí 
údajů o energetické hodnotě a živinách 
pořadí uvedenému v části C přílohy XIII.

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

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

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

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

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

a) tyto formy uvádění údajů nesmí uvádět 
spotřebitele v omyl; a

a) tato další forma uvádění údajů odpovídá 
osvědčeným postupům (ve smyslu tohoto 
nařízení); a

b) musí být prokázáno, že průměrný 
spotřebitel rozumí těmto formám uvádění 
údajů.

b) tyto formy uvádění údajů nesmí uvádět 
spotřebitele v omyl; a

ba) je k dispozici nezávislý spotřebitelský 
průzkum prokazující, že tyto formy 
uvádění údajů jsou srozumitelnější pro 
průměrného spotřebitele v členském státě, 
v němž má být tato další forma uvádění 
údajů použita. 

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

6. Komise může stanovit pravidla týkající 
se i dalších hledisek uvádění nutričních 
údajů kromě těch, které jsou uvedeny 
v odstavci 6. 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.
6a. Ostatní formy uvádění údajů uvedené 
v odstavci 5 se určují a nahlašují Komisi.  
Komise tyto údaje zpřístupní veřejnosti, 
a to rovněž prostřednictvím internetové 
stránky k tomu určené.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje, aby byly schváleny další formy uvádění údajů, pokud to 
nebude pro spotřebitele zavádějící a existují jednoznačné důkazy o tom, že je tato forma 
uvádění údajů pro spotřebitele srozumitelnější.  Rovněž se tím zajišťuje, že jakékoli dodatečné 
formy uvádění údajů, které vzniknou, budou zveřejněny a oznámeny jak Komisi, tak 
veřejnosti. 

Pozměňovací návrh 457
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1a. Údaje, o nichž je zmínka v odstavci 1, 
by měly být uvedeny v rámečku v pravém 
dolním rohu na přední straně obalu 
písmem o velikosti 1,5 mm, a to v grafické 
podobě s údaji o nutriční hodnotě jakožto 
procentním podílu referenčních příjmů 
stanovených v příloze XI, části B, 
vyjádřené v kcal na 100mg/ml nebo na 
jednu porci.

Toto grafické zobrazení by se nemělo 
vztahovat na potraviny, u nichž je největší 
plocha obalu nebo nádoby menší než 80 
cm².

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

2. Povinné nutriční údaje a nutriční údaje
týkající se položek uvedených v čl. 29 
odst. 2 se soustředí na jednom místě 
a v příslušných případech týkajících se 
položek uvedených v čl. 29 odst. 2 v pořadí 
stanoveném v části C přílohy XIII.
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Nejsou-li nutriční údaje uvedeny v 
hlavním zorném poli, uvedou se v tabulce 
s přiřazenými číselnými hodnotami. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za sebou.

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

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

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

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

5. V rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 mohou být 
nutriční údaje provedeny graficky nebo 
formou symbolů, jsou-li splněny tyto 
základní požadavky:
a) tyto formy uvádění údajů nesmí uvádět 
spotřebitele v omyl; a
b) musí být prokázáno, že průměrný 
spotřebitel rozumí těmto formám uvádění 
údajů.

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

6. Komise by měla stanovit pravidla 
týkající se i dalších hledisek uvádění 
nutričních údajů, zejména těch, které se 
vztahují k odstavci 1a. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
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odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou 
v témže zorném poli. Uvedou se ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, bílkoviny, sacharidy 
(s konkrétním uvedením cukrů), tuky, 
nasycené mastné kyseliny, vláknina
a sodík. 
Údaje se uvedou v tabulce s přiřazenými 
číselnými hodnotami, je-li to s ohledem na 
dostatek místa možné. Při nedostatku 
místa se uvedou údaje za sebou.
Kromě toho se energetická hodnota 
uvedená v čl. 29 odst. 1 písm. a) 
a procentní podíl referenčních příjmů 
týkající se této hodnoty podle čl. 31 odst. 3 
pododst. 1 uvedou v hlavním zorném poli 
v souladu s čl. 32 odst. 2 a čl. 32 odst. 3. 
Vyjadřuje se v množství na jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Energetická hodnota je pro spotřebitele klíčovou informací v okamžiku, kdy si vybírají 
potraviny s cílem udržet si zdravou tělesnou váhu. Z tohoto důvodu by měla být energetická 
hodnota a procentní podíl referenčního příjmu uvedena na přední straně obalu. Vzhledem 
k tomu, že vyjádření této hodnoty na 100g/ml je již uvedeno v tabulce s povinnými nutričními
údaji, měla by být energetická hodnota na přední straně obalu vyjádřena v množství na jednu 
porci. To spotřebitelům umožní, aby se informovaně rozhodovali o stravě na základě svých 
individuálních potřeb, a to díky tomu, že jim bude poskytnuta přehledná věcná informace, jež 
jim umožní zvážit, jaké místo bude mít daný výrobek v jejich každodenní stravě.
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Pozměňovací návrh 459
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

1. Všechny údaje by měly být v označení uvedeny společně v jednom zorném poli. Spotřebitelé 
si za více než 30 let už zvykli na to, že veškeré důležité informace jsou uvedeny na zadní straně 
obalu.

2. Zjednodušení

Pozměňovací návrh 460
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění a zjednodušení.

Pozměňovací návrh 461
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 1 a 2
týkající se nutričních údajů se uvedou ve 
stejném zorném poli v jedné tabulce. 
Povinné údaje se uvedou v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, sůl a cukry. Dodatečné 
dobrovolné údaje se uvedou ve stejném 
pořadí jako v příloze XIII.

Or. de

Odůvodnění

Není zapotřebí umisťovat údaje v hlavním zorném poli. Spotřebitelé, kteří o to mají zájem, si 
mohou tyto údaje přečíst i tehdy, jsou-li uvedeny na jiném místě. Je však nutné stanovit, aby 
byly údaje uvedeny v podobě tabulky.

Pozměňovací návrh 462
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou na 
přední straně obalu. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 
mastné kyseliny, cukry a sůl.
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 29 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh 463
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 29 odst. 1 písm. a). 

Pozměňovací návrh 464
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 1 a 2
týkající se nutričních údajů se uvedou ve 
stejném zorném poli v jedné tabulce. 
Povinné údaje se uvedou v tomto pořadí: 
energetická hodnota, bílkoviny, vláknina,
tuky (s konkrétním uvedením nasycených 
mastných kyselin), sacharidy (s 
konkrétním uvedením cukrů) a sůl. 
Dodatečné dobrovolné údaje se uvedou ve 
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stejném pořadí jako v příloze XIII.

Or. de

Odůvodnění

Údaje týkající se energetické hodnoty a obsahu živin nemusí být uvedeny v hlavním zorném 
poli, ale musí být uvedeny na jednom místě a ve srozumitelném formátu.

Pozměňovací návrh 465
Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vedle uvedení údajů podle čl. 34 odst. 
1 a na 100g/ml, nebo případně na jednu 
porci podle čl. 31 odst. 2, se na přední 
straně obalu v rámečku velmi viditelně 
a čitelně označí energetická hodnota 
v kcal, požadovaná podle čl. 29 odst. 1 
písm. a) a části B přílohy XI.

Or. de

Odůvodnění

Energy content is one of the most important items of information in connection with foods. 
For that reason, irrespective of the product concerned the relevant particulars should be 
repeated on the front of the packaging of all products, in conspicuous form, so that the 
consumer can observe them immediately. It is not helpful to define a precise position. In the 
case of rounded products, and also for example in the case of a whole poultry carcase, a 
designation such as 'at the bottom right' could not be clearly defined and would therefore 
result in disparate interpretations in different Member States and also within individual 
countries.
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Pozměňovací návrh 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vedle uvedení údajů podle čl. 34 odst. 
1 a na 100g/ml, nebo na jednu porci podle 
čl. 31 odst. 2, se v rámečku v pravém 
dolním rohu na přední straně obalu 
označí energetická hodnota v kcal, 
požadovaná podle čl. 29 odst. 1 písm. a) 
a části B přílohy XI, a to písmem o 
velikosti 3 mm.

Or. de

Odůvodnění

Údaje o energetické hodnotě se navíc znovu uvedou na stejném místě na přední straně obalu 
všech výrobků tak, aby byly viditelné a aby je spotřebitel mohl okamžitě najít.

Pozměňovací návrh 467
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Obsah bílkovin a trans-tuků je podstatnou součástí informací určených spotřebitelům, a proto 
by měl být povinně uveden na zadní straně obalu. Je také důležité rozlišovat mezi umělými 
a přírodními trans-tuky, jelikož obsah umělých trans-tuků mohou výrobci ovlivnit.
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Pozměňovací návrh 468
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vedle uvedení údajů podle čl. 34 odst. 
1 a na 100g/ml, nebo na jednu porci podle 
čl. 31 odst. 2, se může na přední straně 
obalu uvést energetická hodnota v kcal, 
požadovaná podle čl. 29 odst. 1 písm. a) 
a části B přílohy XI.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s pozměňovacím návrhem 135 
předloženým zpravodajkou. Uvedení množství kalorií je pro spotřebitele jednou 
z nejdůležitějších informací o potravině. Výrobcům musí být ponechána volba uvést tuto 
informaci na přední straně obalu buď v přepočtu na 100g/ml nebo na jednu porci, pokud si to 
přejí.

Pozměňovací návrh 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
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infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

Pozměňovací návrh 470
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V příloze XIIIa jsou stanoveny 
kategorie produktů, pro něž je uvedení 
nutričních údajů pomocí barevného 
kódování povinné.
U produktů, které spadají do jedné 
z těchto kategorií, se obsah živin jakožto 
součást nutričních údajů uvede podle 
odstavce 1 na přední straně obalu pomocí 
barevného kódování. Barva zelená, žlutá 
a červená – v přepočtu na obsah ve 100 g 
nebo 100 ml – označují, zda má potravina 
nízký, střední nebo vysoký obsah těchto 
živin.
Za tímto účelem se před datem vstupu 
článků 29–34 v platnost a na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin určí referenční 
úrovně, které uvedou horní, střední a 
dolní hranici množství těchto živin.
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
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Odůvodnění

Jak dokládá spotřebitelský průzkum, pro rychlý a informovaný výběr spotřebitelů je 
nejvhodnější systém barev.

Pozměňovací návrh 471
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Nejsou-li nutriční údaje uvedeny v hlavním 
zorném poli, uvedou se v tabulce s 
přiřazenými číselnými hodnotami. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za sebou.
Jsou-li nutriční údaje u potravin, jejichž 
seznam se nachází v příloze IV, povinné 
a je uvedeno tvrzení o nutriční hodnotě 
potravin nebo jejich vlivu na zdraví, není 
nutné nutriční údaje v hlavním zorném 
poli uvádět.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek povinného uvádění nutričních údajů v hlavním zorném poli je u malých obalů 
nepraktický (např. u žvýkaček). Existuje-li v případě potravin uvedených v příloze IV 
požadavek na uvádění údajů týkajících se nutriční hodnoty potravin nebo jejich vlivu na 
zdraví, měly by být vyňaty z požadavku, že nutriční údaje musí být uváděny v hlavním zorném 
poli.
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Pozměňovací návrh 472
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Jsou-li nutriční údaje u potravin, jejichž 
seznam se nachází v příloze IV, povinné 
a je uvedeno tvrzení o nutriční hodnotě 
potravin nebo jejich vlivu na zdraví, není 
nutné nutriční údaje v hlavním zorném 
poli uvádět.

Or. de

Odůvodnění

Na potraviny uvedené v příloze IV se nevztahuje požadavek uvádění nutričních údajů, neboť 
neobsahují větší množství živin, o nichž se nařízení zmiňuje. Podle článku 7 nařízení (ES) 
č. 1924/2006 a čl. 17 odst. 3 projednávaného návrhu se požaduje, aby na všech potravinách –
včetně potravin uvedených v příloze IV – byly uvedeny nutriční údaje týkající se živin 
uvedených v čl. 29 odst. 1 a 2, pokud se na ně vztahuje požadavek na uvádění údajů týkajících 
se nutriční hodnoty potravin nebo jejich vlivu na zdraví. Uvádění nutričních údajů v hlavním 
zorném poli je u malých obalů nepraktické.

Pozměňovací návrh 473
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené 
v čl. 29 odst. 1 písm. b) a čl. 29 odst. 2 se 
soustředí na zadní straně balení a v pořadí 
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stanoveném v části C přílohy XIII.
Nejsou-li nutriční údaje uvedeny v 
hlavním zorném poli, uvedou se v tabulce 
s přiřazenými číselnými hodnotami. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za sebou.

stanoveném v části C přílohy XIII. Tyto 
nutriční údaje se uvedou v tabulce 
s přiřazenými číselnými hodnotami. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za sebou.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění a zjednodušení.

Pozměňovací návrh 474
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Nejsou-li nutriční údaje uvedeny v hlavním 
zorném poli, uvedou se v tabulce s 
přiřazenými číselnými hodnotami. Při 
nedostatku místa se uvedou údaje za sebou.
Jsou-li nutriční údaje u potravin, jejichž 
seznam se nachází v příloze IV, povinné 
a je uvedeno tvrzení o nutriční hodnotě 
potravin nebo jejich vlivu na zdraví, není 
nutné nutriční údaje v hlavním zorném 
poli uvádět.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek povinného uvádění nutričních údajů v hlavním zorném poli je u malých obalů 
nepraktický (např. u žvýkaček). Existuje-li v případě potravin uvedených v příloze IV 
požadavek na uvádění údajů týkajících se nutriční hodnoty potravin nebo jejich vlivu na 
zdraví, měly by být vyňaty z požadavku, že nutriční údaje musí být uváděny v hlavním zorném 
poli.



AM\800408CS.doc 95/112 PE431.137v01-00

CS

Pozměňovací návrh 475
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené 
v čl. 29 odst. 1 a 2 se soustředí na jednom 
místě a v příslušných případech v pořadí 
stanoveném v části C přílohy XIII.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 29.

Pozměňovací návrh 476
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povinné nutriční údaje je nutno znovu uvést na zadní straně obalu spolu s dobrovolnými údaji 
o živinách, aby bylo toto ustanovení v pozměněném čl. 34 odst. 2 uplatněno.
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Pozměňovací návrh 477
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Odůvodnění

Výživová hodnota některých výrobků je nulová nebo blízká nule (např. minerální vody 
s umělými sladidly nebo Coca Cola light). V takových případech by výrobci měli mít možnost 
jednoduše uvést, že výrobek obsahuje zanedbatelné množství živin, spíše než uvádět kompletní 
nutriční údaje.

Pozměňovací návrh 478
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise předloží hodnotící zprávu 
o formách uvádění údajů popsaných 
v odstavcích 1–6, a to pět let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení forem uvádění údajů se provede za účelem určení výhod a nevýhod.
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Pozměňovací návrh 479

Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Kapitola V – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dobrovolné informace o potravinách Povinné označování původu

Or. it

Pozměňovací návrh 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pokud je vyžadováno, aby byly dobrovolné informace o potravinách uváděny stejným 
způsobem, jako u produktů, u nichž je vyžadováno povinné uvádění údajů, je pravděpodobné, 
že výrobci toto dobrovolné uvádění zruší. Důsledkem stávajícího návrhu tak je, že spotřebitelé 
budou dostávat méně informací než v současnosti.
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Pozměňovací návrh 481
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V případě, že jsou informace 
o potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení. V případě, že jsou informace 
o potravinách, poskytované dobrovolně 
nebo podle článků 9 a 10, poskytovány 
o nebalených potravinách, musí být 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy podle čl. 13 odst. 4 a článku 41.
1a. Dobrovolné informace nesmějí být 
zobrazeny na úkor prostoru vyhrazeného 
pro povinné informace.

Or. en

Justification

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind. The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.
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Pozměňovací návrh 482
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Článek 7 o uvádění nezavádějících informací je nejdůležitějším základem systémů uvádění 
dobrovolných informací.

Pozměňovací návrh 483
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž je dotčen čl. 35 odst. 1, mělo by 
být umožněno uvádět další dobrovolné 
nutriční údaje pro specifické cílové 
skupiny, například děti, pod podmínkou, 
že tyto specifické referenční hodnoty 
budou vědecky ověřeny, nebudou pro 
spotřebitele zavádějící a budou v souladu 
s obecnými podmínkami zakotvenými 
v tomto nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Referenční hodnoty uvedené v příloze XI B se vztahují na průměrnou dospělou osobu.
Potravinářským průmyslem již zavedené a vědecky otestované divergentní referenční hodnoty 
by měly být u produktů určených pro specifickou cílovou skupinou, například u produktů pro 
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děti, i nadále přípustné coby dodatečné informace.

Pozměňovací návrh 484
Glenis Willmott

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že je některý z údajů 
o nebalených potravinách, uvedený 
v článku 9, nebo jeho součást poskytnut 
dobrovolně, musí tento údaj nebo jeho 
součást splňovat příslušné požadavky 
stanovené v tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Uvádění údajů o nutričních hodnotách nebalených potravin a potravin prodávaných 
v pohostinství prostřednictvím zařízení společného stravování je stále běžnější. S ohledem na 
různorodost lokalit společného stravování a fyzického prostředí, které určuje, jak mohou být 
informace o množství živin zobrazeny, je při poskytování informací o nebalených potravinách 
potřebná flexibilita. Nařízení musí umožnit podnikům společného stravování, aby mohly, 
pokud si to přejí, dobrovolně zobrazovat kalorické hodnoty na porci.

Pozměňovací návrh 485
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení je zásadní pro zajištění transparentnosti.

Pozměňovací návrh 486
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, zejména 
s nařízením Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 
20. března 2006 o zemědělských 
produktech a potravinách, jež představují 
zaručené tradiční speciality, a s nařízením 
Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 
2006 o ochraně zeměpisných označení 
a označení původu zemědělských 
produktů a potravin, použije se odstavec
4, pokud je země původu nebo místa 
provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele 
o tom, že potravina má původ nebo 
pochází z Evropského společenství nebo 
dané země či místa. V těchto případech se 
použije označení „vyrobeno v EU (členský 
stát)“. Pro doplnění lze uvést také název 
regionu původu. Takovéto dobrovolné 
označení země nebo regionu původu by 
nemělo omezovat vnitřní trh.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení názvu regionu původu je vyhověním přání mnoha spotřebitelů označovat regionální 
zvláštnosti. Označení „vyrobeno v Evropské unii“ prokazuje, že byly dodrženy příslušné 
právní předpisy Společenství týkající se potravin, což může být pro spotřebitele zajímavá 
informace.

 Vnitřní trh by navíc neměl být takovýmto označení země nebo regionu původu omezen.
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Pozměňovací návrh 487
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 488
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Pro určení původu by mělo být možné uvést nejen zemi či místo, ale rovněž územní entitu 
prostřední úrovně.
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Pozměňovací návrh 489
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 490
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, zvláště 
nařízením Rady (EC) č. 509/2006 
a 510/2006 ze dne 20. března 2006 
a ustanoveními čl. 9 odst. 1 písm. ia,
použijí se odstavce 3 a 4, pokud je 
informace o zemi původu nebo 
provenience potraviny dobrovolně 
uvedena, aby informovala spotřebitele 
o tom, že potravina má původ nebo 
pochází z Evropského společenství nebo 
dané země či místa. V takových případech 
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musí mít potraviny označení „vyrobeno 
v EU (členský stát)“. Navíc může být 
uvedeno jméno regionu.

Or. it

Odůvodnění

Uvedení názvu regionu původu je vyhověním přání mnoha spotřebitelů označovat regionální 
zvláštnosti. Označení „vyrobeno v Evropské unii“ prokazuje, že byly dodrženy příslušné 
právní předpisy Společenství týkající se potravin, což může být pro spotřebitele, včetně těch 
mimo Společenství, zajímavá informace.

Pozměňovací návrh 491
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 35 – odstavce 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Informace o původu by měla být 
poskytnuta v případě, pokud jsou ostatní 
informace týkající se potraviny zavádějící 
nebo nepravdivé.

4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo místa 
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.

Or. fr
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Odůvodnění

Tato nová formulace uvede nynější nařízení do souladu s nařízením 834/2007 o ekologické 
produkci a bude spotřebitele varovat v případech, kdy mohou být ostatní informace 
zavádějící. Toto znemožní, aby nepodstatné informace omezovaly čitelnost jiných, 
důležitějších informací.

Pozměňovací návrh 492
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Označování země původu drůbeže a masa by mělo být povinné. Čl. 35 odst. 4, podrobně 
popisující použitelné požadavky na dobrovolné označování země původu masa, je proto již 
neaktuální. Příslušná ustanovení jsou vložena do čl. 9 odst. 1 písm. i. 

Pozměňovací návrh 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

Je zavedenou praxí, že se u whisky prodávané v EU uvádí její země původu, a spotřebitelé 
této informaci přikládají značný význam. U některých značek whisky, jež nenesou informaci 
o zemi původu, se užívají jiné údaje, aby vznikl dojem, že pocházejí z jedné z hlavních zemí 
vyrábějících whisky. Je proto záhodno, aby byl u všech značek whisky prodávaných v EU 
uveden jejich původ, aby nebyli spotřebitelé uvedeni v omyl.

Pozměňovací návrh 494
George Lyon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 495
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise stanoví zavádění pravidel 
týkajících se podmínek a kritérií použití 
údajů poskytovaných dobrovolně. 
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 

6. Komise stanoví zavádění pravidel 
týkajících se podmínek a kritérií použití 
údajů poskytovaných dobrovolně 
v souladu s odstavci 1–5. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
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nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3. 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se vztahuje pouze na předchozí odstavce.

Pozměňovací návrh 496
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

V současné době nepožívají pojmy „vegetariánský“ a „veganský“ právní ochrany. To v praxi 
znamená, že každý výrobce může označit svůj výrobek jako „vegetariánský“, i když takový 
není. Po letech diskusí předložila výše uvedenou definici Agentura pro potravinové normy 
Spojeného království.
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Pozměňovací návrh 497
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Společný pozitivní nutriční symbol

1. Do ...* Komise stanoví společný 
pozitivní nutriční symbol, který pomůže 
spotřebitelům určit v rámci skupin 
potravin zdravější variantu.
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.
2. Potraviny způsobilé nést společný 
pozitivní nutriční symbol splňují kritéria 
stanovená Komisí a nutriční profily 
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stanovené podle článku 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 
o výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin.
3. Kritéria uvedená v odstavci 2 se stanoví 
zejména s ohledem na:
a) celkové nutriční složení dané potraviny 
a přítomnost živin, jejichž vliv na zdraví 
byl vědecky prokázán;
b) úlohu a význam potraviny (nebo 
skupiny potravin) a její podíl na výživě 
obyvatelstva obecně nebo případně na 
výživě některých rizikových skupin, včetně 
dětí.
Tato kritéria vycházejí z vědeckých 
poznatků o stravování a výživě a jejich 
vztahu ke zdraví.
Při stanovování kritérií Komise požádá 
úřad, aby do dvanácti měsíců předložil 
relevantní vědecká doporučení.
___________

* 1. ledna třetího roku po datu přijetí tohoto 
nařízení.
1 Úř. věst. L 404, 30. 12. 2006, s. 9.

Or. en

Odůvodnění

Jednotný pozitivní nutriční symbol by spotřebitelům pomohl určit zdravější alternativu při 
nákupu potravin. Potravina označená pozitivním symbolem by například mohla obsahovat 
méně tuku, cukru a soli a více potravní vlákniny než potravinářské výrobky stejného druhu, 
jež tímto symbolem označeny nejsou. Díky pozitivnímu symbolu mohou spotřebitelé zvolit 
zdravější variantu při pouhém letmém pohledu v okamžiku nákupu.

Pozměňovací návrh 499
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. ledna 20XX (tři roky po přijetí 
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nařízení) stanoví Komise, v souladu 
s postupem popsaným v čl. 49 odst. 3, 
jednotný pozitivní nutriční symbol, který 
pomůže spotřebitelům určit v rámci 
kategorií potravin zdravější variantu.
2. Potraviny způsobilé nést jednotný 
pozitivní nutriční symbol musí splňovat 
kritéria určená Komisí.
3. Kritéria uvedená v odstavci 2 se vytvoří 
zejména s přihlédnutím k:
a) celkovému nutričnímu složení dané 
potraviny a přítomnosti živin, jejichž vliv 
na zdraví byl vědecky prokázán;
b) úloze a významu potraviny (nebo 
kategorií potravin) a jejímu přínosu pro 
výživu obyvatelstva.
Kritéria se stanoví na základě vědeckých 
poznatků o stravě a výživě a jejich 
souvislosti se zdravím. Při stanovování 
kritérií Komise požádá úřad, aby do 12 
měsíců předložil relevantní vědecká 
doporučení.

Or. en

Justification

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Pozměňovací návrh 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Bod 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. ledna 20XX (tři roky po přijetí) 
stanoví Komise, v souladu s postupem 
popsaným v čl. 49 odst. 3, jednotný 
pozitivní nutriční symbol, který pomůže 
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spotřebitelům určit v rámci kategorií 
potravin zdravější variantu.
2. Potraviny způsobilé nést jednotný 
pozitivní nutriční symbol musí splňovat 
kritéria určená Komisí, v souladu 
s postupem popisovaným v čl. 49 odst. 3.
3. Kritéria uvedená v odstavci 2 se vytvoří 
zejména s přihlédnutím k:
a) celkovému nutričnímu složení dané 
potraviny a přítomnosti živin, jejichž vliv 
na zdraví byl vědecky prokázán;
b) úloze a důležitosti potraviny (nebo 
kategorií potravin) a jejímu přínosu pro 
výživu obyvatelstva.
Kritéria se stanoví na základě vědeckých 
poznatků o stravě a výživě a jejich 
souvislosti se zdravím.
Při stanovování kritérií Komise požádá 
úřad, aby do dvanácti měsíců předložil 
relevantní vědecká doporučení.

Or. en

Justification

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Pozměňovací návrh 501
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36
Prezentace

Dobrovolné informace nesmějí být 

vypouští se
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zobrazeny na úkor prostoru vyhrazeného 
pro povinné informace.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty přesunuje tento pozměňovací návrh požadavky uvedené v tomto 
článku bez podstatných změn do článku 35.


