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Pozměňovací návrh 502
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě povinných údajů stanovených 
v čl. 9 odst. 1 a v článku 10 mohou členské 
státy v souladu s postupem stanoveným 
v článku 42 vyžadovat pro zvláštní druhy 
nebo skupiny potravin další povinné údaje, 
které jsou oprávněné z důvodu:

1. Kromě povinných údajů stanovených 
v čl. 9 odst. 1 a v článku 10 mohou členské 
státy v souladu s postupem stanoveným 
v článku 42 vyžadovat pro zvláštní druhy 
nebo skupiny potravin další povinné údaje
a doplňující informace o obsahu živin 
vyznačené pomocí barev či textu, které 
jsou oprávněné z důvodu:

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou členské státy chtít používat povinný systém označování potravin pomocí barev, 
musí jim to být umožněno.

Pozměňovací návrh 503
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ochrany práv průmyslového
a obchodního vlastnictví, uvádění 
provenience, označení místa původu 
a předcházení nekalé soutěži.

d) ochrany práv průmyslového 
a obchodního vlastnictví, uvádění 
regionální provenience, označení místa 
původu a předcházení nekalé soutěži.

Or. de
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Pozměňovací návrh 504
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření nesmí způsobovat překážky 
pro volný pohyb zboží na vnitřním trhu.

Or. en

Odůvodnění

V novém nařízení, které je určeno ke sjednocení a zjednodušení pravidel EU pro označování, 
je v souladu s programem lepší právní úpravy vhodné vznést požadavek, aby nová pravidla 
neomezovala volný pohyb zboží na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 505
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření o povinném uvádění 
země původu nebo provenience potravin, 
pouze pokud existuje prokazatelná 
spojitost mezi některými vlastnostmi dané 
potraviny a jejím původem nebo 
proveniencí. Spolu s oznámením těchto 
opatření Komisi poskytnou členské státy 
zároveň i důkaz, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace velký 
význam.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je příliš omezující a není v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 9 odst. 1 
písm. i).
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Pozměňovací návrh 506
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření o povinném uvádění 
země původu nebo provenience potravin, 
pouze pokud existuje prokazatelná 
spojitost mezi některými vlastnostmi dané 
potraviny a jejím původem nebo 
proveniencí. Spolu s oznámením těchto 
opatření Komisi poskytnou členské státy 
zároveň i důkaz, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace velký 
význam.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 507
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Vnitrostátní předpisy o specifických 

formách uvádění údajů
Kromě požadavků stanovených v článku 
34 mohou členské státy zavést povinný 
systém označování, jenž stanoví uvádění 
doplňujících údajů o výživové hodnotě 
pomocí barev či textu.
Tyto vnitrostátní systémy se vytvoří 
v souladu s obecnými zásadami 
a požadavky stanovenými v kapitole II 
a III tohoto nařízení a musí zohlednit 
výsledky nezávislého spotřebitelského 
průzkumu a rozsáhlé konzultace se 
zúčastněnými stranami.
Komise mezi členskými státy a mezi 
vlastními útvary a členskými státy podpoří
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a usnadní výměnu informací o otázkách 
týkajících se přijetí a provádění 
vnitrostátních systémů a podpoří zapojení 
zúčastněných stran do tohoto procesu.
Dne (prvního dne měsíce následujícího po 
5 letech od vstupu tohoto nařízení 
v platnost) Komise vyhodnotí získané 
informace o tom, jak spotřebitelé různé 
vnitrostátní systémy používají a jak jim 
rozumí. Cílem tohoto hodnocení bude 
určit, který systém funguje nejlépe a je 
pro evropské spotřebitele nejužitečnější. 
Na základě výsledku tohoto hodnocení 
předloží Komise návrh na harmonizovaný 
evropský systém označování na přední 
straně obalů.

Or. en

Odůvodnění

Výsledky nezávislého průzkumu prokázaly, že spotřebitelé upřednostňují systém označování, 
v němž jsou nutriční údaje zobrazeny pomocí barev, a že tomuto systému také nejlépe rozumí. 
Proto musí být členským státům umožněno zavést na určitou dobu vnitrostátní systémy, aby 
pak mohl být na úrovni EU zaveden ten systém, který bude fungovat nejlépe.

Pozměňovací návrh 508
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 a
Kromě požadavků stanovených v čl. 34 
odst. 1 a čl. 34 odst. 2 mohou členské státy 
v souladu s postupem podle článku 42 za 
účelem uvádění nutričních údajů 
prosazovat také dobrovolné doplňkové 
systémy užívající jiné formy vyjádření, 
pokud:
– jsou tyto vnitrostátní systémy vytvářeny 
v souladu s obecnými zásadami 
a požadavky stanovenými v kapitolách II 
a III tohoto nařízení;
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– systémy prosazované členskými státy 
zohledňují výsledky nezávislého 
spotřebitelského průzkumu a rozsáhlé 
konzultace se zúčastněnými stranami 
o tom, co je pro spotřebitele nejlepší;

– jsou založeny na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin.
Komise usnadní výměnu informací 
o otázkách týkajících se přijetí 
a provádění vnitrostátních systémů 
a podpoří zapojení všech zúčastněných 
stran do tohoto procesu. Komise tyto 
údaje rovněž zpřístupní veřejnosti.

Dne (prvního dne měsíce následujícího po 
5 letech od vstupu tohoto nařízení 
v platnost) Evropská komise vyhodnotí 
získané informace o tom, jak spotřebitelé 
různé vnitrostátní systémy používají a jak 
jim rozumí. Cílem tohoto hodnocení bude 
určit, který systém funguje nejlépe a je 
pro evropské spotřebitele nejužitečnější. 
Na základě výsledku tohoto hodnocení 
vypracuje Komise zprávu, kterou zašle 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Budou-li členské státy chtít za účelem uvádění nutričních údajů prosazovat dobrovolné 
doplňkové systémy užívající jiné formy vyjádření, musí jim to být umožněno. 
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Pozměňovací návrh 509
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě mléka, kysaného mléka 
a smetany, do nichž nebyly přidány žádné 
jiné složky kromě mléčných výrobků
a mikrobiálních kultur nezbytných 
k výrobě, v obchodní úpravě v podobě 
skleněných lahví určených k opakovanému 
použití mohou členské státy přijmout 
opatření stanovující odchylky od čl. 9 
odst. 1 a čl. 10 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zajišťuje, že se vnitrostátní opatření stanovující odchylky od 
čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 nepoužijí pro mléčné výrobky, do nichž jsou přidány například 
cukry, látky určené k aromatizaci nebo jiné nemléčné složky.

Pozměňovací návrh 510
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alkoholické nápoje
Až do přijetí předpisů Společenství 
uvedených v čl. 20 písm. e) mohou členské 
státy nadále používat vnitrostátní pravidla 
týkající se uvádění složek v případě 
nápojů obsahujících více než 1,2% (obj.) 
alkoholu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvádění složek alkoholických nápojů by mělo být povinné. Po vypuštění čl. 20 písm. e) je 
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článek 40 nadbytečný.

Pozměňovací návrh 511
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod 40 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

Článek 40a
40a. Členské státy mohou přijmout či 
zachovat vnitrostátní opatření, jež zavádí 
závazná doplňková ustanovení pro 
provozovatele, kteří se rozhodli na 
etiketách dobrovolně uvádět specifické 
charakteristiky potravin.

Or. en

Odůvodnění

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, 
a respective provision must be inserted.

Pozměňovací návrh 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
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v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10.

v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 odst. 1 písm. 
c), jejichž poskytování mohou vyžadovat.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

3. Členské státy neprodleně oznámí Komisi 
znění opatření uvedených v odstavcích 1 
a 2.

3. Členské státy neprodleně oznámí Komisi 
znění opatření uvedených v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 513
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10. 

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo 
baleny do hotového balení pro přímý 
prodej,

a) je povinné pouze poskytování údajů 
stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c);
b) poskytování dalších údajů uvedených 
v článcích 9 a 10 není povinné, pokud 
členské státy nepřijmou pravidla 
vyžadující poskytování některých nebo 
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všech těchto údajů.
2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

2. Členské státy mohou stanovit pravidla 
pro způsob poskytování údajů podle 
odstavce 1.

3. Členské státy neprodleně oznámí Komisi 
znění opatření uvedených v odstavcích 1 
a 2.

3. Členské státy neprodleně oznámí Komisi 
znění opatření uvedených v odst. 1 písm. a)
a v odst. 1 písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyhnout se tomu, aby byly členské státy nuceny 
přijmout právní předpisy, jež by zabraňovaly potenciálnímu přímému uplatňování tohoto 
nařízení na nebalené potraviny.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachování současného stavu: nebalené potraviny 
spadají do působnosti tohoto právního předpisu, členské státy však musí podniknout kroky 
k tomu, aby se tento předpis na nebalené potraviny skutečně vztahoval (možnost účasti); 
zároveň je třeba mít na paměti, že členské státy nemohou u nebalených potravin zrušit 
povinnost uvádět informace o alergenech. 

Pozměňovací návrh 514
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Článek 41 

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

Vnitrostátní opatření pro nebalené 
potraviny

Nebalené potraviny

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10.

1. U potravin uvedených v čl. 13 odst. 4 se 
uvedou údaje stanovené podle čl. 9 odst. 1 
písm. c). 

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 

2. Poskytování dalších údajů uvedených 
v článcích 9 a 10 není povinné, pokud 
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údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

členské státy nepřijmou pravidla 
vyžadující poskytování některých nebo 
všech těchto údajů či částí těchto údajů.

2a. Členské státy mohou přijmout 
podrobná pravidla pro způsob poskytování 
informací uvedených v odstavcích 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím při označování nebalených potravin by se na tyto potraviny většina 
požadavků na označování neměla vztahovat – s výjimkou informací o alergenech. Členské 
státy by si měly zachovat pružnost při rozhodování o tom, jak by měly být informace nejlépe 
zpřístupněny spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit
podrobná pravidla pro způsob uvádění
údajů stanovených v článku 9 a 10.

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny vyráběny 
a baleny v místě prodeje na požádání 
spotřebitele nebo baleny do hotového 
balení pro přímý prodej,

a) je poskytování údajů stanovených v čl. 9
odst. 1 písm. c) povinné;

b) poskytování dalších údajů uvedených 
v článcích 9 a 10 není povinné, pokud 
členské státy nepřijmou pravidla 
vyžadující poskytování některých nebo 
všech těchto údajů.

Pravidla přijatá členskými státy zajistí, 
aby údaje, které mají provozovatelé 
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potravinářských podniků poskytnout 
v případě nebalených potravin, 
poskytovaly spotřebitelům nebo zařízením 
společného stravování dostatečné 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in 
a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe 
from day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition 
declara-tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales 
premises at the consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to 
exempt these types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the 
Member States should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all 
of the particu-lars, which are mandatory for pre-packed food.

Pozměňovací návrh 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

2. Členské státy mohou přijmout podrobná 
pravidla pro způsob poskytování údajů 
podle odstavce 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 517
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c) a 
v čl. 29 odst. 1 písm. a), za podmínky, že 
spotřebitel nebo zařízení společného 
stravování i tak obdrží dostatečné 
informace.

Or. de

Odůvodnění

U nebalených potravin je povinné uvádět informace o alergenech a energetickou hodnotu.

Pozměňovací návrh 518
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c) a 
v článku 10, za podmínky, že spotřebitel 
nebo zařízení společného stravování i tak 
obdrží dostatečné informace.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby požadavky uvedené v příloze III (na kterou článek 10 odkazuje) 
o „potravinách, jejichž označení musí obsahovat jeden nebo více dalších údajů“ (například 
potraviny balené v některých plynech, potraviny s vysokým obsahem kofeinu atd.) platily i pro 
nebalené potraviny.
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Pozměňovací návrh 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

3. Členské státy neprodleně oznámí Komisi 
znění opatření uvedených v odstavcích 1 
a 2.

3. Členské státy neprodleně oznámí Komisi 
znění opatření uvedených v odst. 1 písm. b)
a v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in 
a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe 
from day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition 
declara-tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales 
premises at the consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to 
exempt these types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the 
Member States should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all 
of the particu-lars, which are mandatory for pre-packed food.

Pozměňovací návrh 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

2. Komise konzultuje Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 178/2002, pokud považuje tyto 
konzultace za užitečné nebo pokud to 
požaduje členský stát.

2. Komise konzultuje Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 178/2002, pokud považuje tyto 
konzultace za užitečné nebo pokud to 
požaduje členský stát. Komise rovněž pro 
všechny zúčastněné strany zavede 
formální oznamovací postup, který bude 
v souladu s ustanoveními směrnice 
98/34/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posiluje transparentnost a doplňuje požadavek na konzultaci se 
všemi zúčastněnými stranami, pokud se na úrovni EU zavádí nová opatření týkající se 
označování.

Pozměňovací návrh 521
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

5. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 
o postupu při poskytování informací 
v oblasti norem a technických předpisů se 
nepoužije na opatření, na něž se vztahuje 
oznamovací postup v odstavcích 1 až 4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaným pozměňovacím návrhem k čl. 42 odst. 2 se zavádí požadavek na transparentní 
oznamovací postup, do něhož se zapojí spotřebitelé i výrobci. Proto je vhodné odstranit 
výjimky z formální kontroly jakýchkoli nových požadavků na označování. 

Pozměňovací návrh 522
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout podrobná pravidla 
pro použití této kapitoly. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 2.

Komise může přijmout podrobná pravidla 
pro použití této kapitoly. 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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Or. en

Odůvodnění

Jsou-li opatření navrhována tak, aby měnila jiné než podstatné prvky tohoto nařízení tím, že 
je nahradí, měla by být přijata podle regulativního postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 523
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přijmout, doporučit 
nebo jinak schválit vnitrostátní systémy 
výlučně nezávazných pravidel, jako jsou 
doporučení, rady, standardy nebo jakákoli 
jiná nezávazná pravidla (dále jen 
„vnitrostátní systémy“), které jsou 
zaměřené na zajištění používání níže 
uvedených ustanovení a jsou v souladu se 
základními požadavky stanovenými 
v tomto nařízení:

1. Členské státy mohou přijmout, doporučit 
nebo jinak schválit vnitrostátní systémy, 
jako jsou doporučení, rady, standardy nebo 
jakákoli jiná pravidla (dále jen „vnitrostátní 
systémy“), které jsou zaměřené na zajištění 
používání níže uvedených ustanovení 
a jsou v souladu se základními požadavky 
stanovenými v tomto nařízení:

Or. de

Pozměňovací návrh 524
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytnou Komisi údaje 
o vnitrostátních systémech stanovených 
v odstavci 1, včetně identifikátoru potravin, 
které jsou podle daného vnitrostátního 
systému označovány. Komise tyto údaje 
zpřístupní veřejnosti, zejména 
prostřednictvím internetové stránky k tomu 
určené.

5. Členské státy poskytnou Komisi údaje 
o vnitrostátních systémech stanovených 
v odstavci 1, například hlavní kritéria 
a vědecké studie, včetně identifikátoru 
potravin, které jsou podle daného 
vnitrostátního systému označovány. 
Komise tyto údaje zpřístupní veřejnosti, 
zejména prostřednictvím internetové 
stránky k tomu určené.
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Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je zásadní pro zajištění transparentnosti vnitrostátních systémů.

Pozměňovací návrh 525
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51a
Změny nařízení (ES) č. 178/2002
V článku 25 nařízení (ES) 178/2002 se 
odstavec 1 nahrazuje tímto:
1. Správní radu tvoří 16 členů, které 
jmenuje Rada po konzultaci s Evropským 
parlamentem ze seznamu vypracovaného 
Komisí a obsahujícího podstatně vyšší 
počet kandidátů, než je počet členů, kteří 
mají být zvoleni, a dále jeden zástupce 
Komise. Dva z těchto 16 členů určí 
Parlament. Čtyři z těchto členů musí mít 
zkušenost s působením v organizacích 
zastupujících spotřebitele a jiných 
zájmových skupinách v rámci 
potravinového řetězce. Seznam 
vypracovaný Komisí se spolu 
s odpovídající dokumentací předkládá 
Evropskému parlamentu. Evropský 
parlament může co nejdříve, nejpozději 
však do tří měsíců od tohoto sdělení 
předložit své stanovisko Radě ke zvážení; 
Rada poté jmenuje správní radu.
Členové správní rady jsou jmenováni tak, 
aby byla zajištěna nejvyšší úroveň 
odborné kvalifikace, široký rozsah 
odpovídajících odborných znalostí 
a současně co největší zastoupení ze 
zeměpisného hlediska v rámci Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 526
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51a
Změny nařízení (ES) č. 104/2000

V článku 4 nařízení (ES) č. 104/2000 se 
vkládá tento článek, který zní: 
d) pochází-li ryba z populace, jíž se týká 
plán obnovy přijatý EU.“.

Or. en

Odůvodnění

Pro rozhodnutí mnoha spotřebitelů o nákupu má největší význam znalost o tom, je-li rybí 
populace příslušného druhu ohrožena. Proto by měl být článek o informování spotřebitele 
v nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu 
a akvakultury změněn tak, aby měli spotřebitelé možnost učinit informované rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 53 – pododstavce 3 a 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 50 zaměstnanců a jejichž roční 
obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 10 milionů EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].
Potraviny, které byly uvedeny na trh nebo 
označeny před [datum vstupu v platnost ] 
a které nesplňují podmínky tohoto 
nařízení, mohou být uváděny na trh do 
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data minimální trvanlivosti nebo data 
spotřeby.

Or. fr

Odůvodnění

Měla by zde být uvedena definice malého a středního podniku a zohledněno skladové 
hospodářství.

Pozměňovací návrh 528
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 53 – pododstavce 3 a 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 100 zaměstnanců a jejichž roční 
obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 5 milionů EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].

Potraviny, které byly uvedeny na trh před 
vstupem tohoto nařízení v platnost, se 
mohou dál prodávat až do vyčerpání 
zásob.

Or. de

Odůvodnění

Má-li být účinné, musí se zvláštní ustanovení týkající se SME a počtu jejich zaměstnanců 
rozšířit. U potravin, které byly uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, musí 
být zajištěna možnost jejich dalšího prodeje až do vyčerpání zásob.
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Pozměňovací návrh 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 53 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 100 zaměstnanců a jejichž roční 
obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 5 milionů EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost]. Členské státy mohou stanovit 
zvláštní pravidla pro malé a střední 
potravinářské podniky.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek na označování by se rovněž neměl vztahovat na malé a střední podniky s méně než 
50 zaměstnanci a s ročním obratem nebo celkovou roční rozvahou nepřesahující 2 miliony 
EUR, které mají jednu nebo více poboček nezávisle na místě produkce. Tyto potravinářské 
podniky nejsou schopny poskytovat požadované informace.

Pozměňovací návrh 530
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny, které byly uvedeny na trh před 
vstupem tohoto nařízení v platnost, 
mohou být na trh uváděny i nadále, a to 
až do vyčerpání zásob. Avšak před 
vstupem tohoto nařízení v platnost stanoví 
Komise po konzultaci se zástupci 
potravinářského průmyslu a dalšími 
zúčastněnými stranami datum, po jehož 
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uplynutí by všechny potravinářské 
výrobky měly splňovat toto nařízení bez 
ohledu na skladové zásoby nebo datum 
spotřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Chris Davies

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „nutričními údaji“ nebo „nutričním 
označením“ se rozumí informace:

1. „Nutričními údaji“ nebo „nutričním 
označením“ se rozumí informace:

a) o energetické hodnotě; nebo a) o energetické hodnotě; nebo
b) o energetické hodnotě a jedné nebo více 
následujících živinách:

b) o energetické hodnotě a jedné nebo více 
následujících živinách a jejich složkách:

- tucích, – tucích,
- sacharidech, – sacharidech,
- vlákninách, – vlákninách,
- bílkovinách, – bílkovinách,
- soli, – soli,
- vitamínech a minerálních látkách 
uvedených v seznamu v příloze XI části 
A bodě 1, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených 
v příloze XI části A bodě 2.

– vitamínech a minerálních látkách 
uvedených v seznamu v příloze XI části A
bodě 1, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených 
v příloze XI části A bodě 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Renate Sommer

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Změna se netýká českého znění.
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skupinou);

Or. de

Odůvodnění

Soulad s článkem 29 odst. 2.

Pozměňovací návrh 533
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Příloha I - bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „polyalkoholy“ se rozumí alkoholy 
obsahující více než dvě hydroxylové 
skupiny;

9. „polyalkoholy“ se rozumí sacharidy, 
které jsou redukovanými monosacharidy, 
disacharidy, oligosacharidy 
a polysacharidy a jsou uvedeny v seznamu 
povolených náhradních sladidel;

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaná definice Komise je správná, ale má nepříznivé důsledky; kromě toho by se měla 
vztahovat jen na polyalkoholy, kterých se týká označování potravin, tj. na sladidla. 

Pozměňovací návrh 534
Esther de Langeová

Návrh nařízení
Příloha I – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

13. „přední stranou balení“ se rozumí 
strana nebo plocha obalu potravin, která 
je nejpravděpodobněji vystavena nebo 
viditelná za běžných nebo obvyklých 
podmínek prodeje nebo použití potraviny, 
za předpokladu, že není narušen tradiční 
vzhled výrobku.

Or. en
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Odůvodnění

Pojem„přední strana balení“ je vhodnější, protože se tím myslí přední strana obalu nebo 
pohled shora v případě, kdy není vidět přední strana. Informace se obvykle uvádí na spodní 
nebo zadní straně tradičních potravinových výrobků, aby nebyla narušena jejich prezentace.

Pozměňovací návrh 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha I – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Nutriční údaje by měly být umístěny na libovolném místě obalu podle přání výrobce. Proto 
není třeba definovat pojem „hlavní zorné pole“.

Pozměňovací návrh 536
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1,1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1,1a. Potraviny, jejichž obal obsahuje 
nanomateriály. 
U názvu potraviny by mělo být uvedeno 
„obal s použitím nanomateriálů“.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna svoboda volby kupujícího, mělo by být uvedeno, zda je výrobek zabalen do 
obalu, který obsahuje nanomateriály. 



AM\800455CS.doc 25/49 PE431.151v01-00

CS

Pozměňovací návrh 537
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2,1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny obsahující náhradní sladidlo 
nebo sladidla povolená podle směrnice 
89/107/EHS

Potraviny obsahující náhradní sladidlo 
nebo sladidla povolená podle směrnice 
89/107/EHS

„s náhradním sladidlem (náhradními 
sladidly)“, tento údaj se připojí k názvu 
potraviny.

„s náhradním sladidlem (náhradními 
sladidly)“, tento údaj se připojí k názvu 
potraviny v hlavním zorném poli.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2,2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny obsahující přidaný cukr nebo 
cukry i náhradní sladidlo nebo sladidla 
povolená podle směrnice 89/107/EHS

Potraviny obsahující přidaný cukr nebo 
cukry i náhradní sladidlo nebo sladidla 
povolená podle směrnice 89/107/EHS

„s cukrem (cukry) a náhradním sladidlem 
(náhradními sladidly)“, tento údaj se 
připojí k názvu potraviny.

„s cukrem (cukry) a náhradním sladidlem 
(náhradními sladidly)“, tento údaj se 
připojí k názvu potraviny v hlavním 
zorném poli.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2,3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 Potraviny obsahující aspartam 2.3 Potraviny obsahující aspartam nebo 
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povolený podle směrnice 89/107/EHS neotam povolený podle nařízení (ES) č. 
1333/2008

„obsahuje zdroj fenylalaninu“ „obsahuje zdroj fenylalaninu“

Or. en

Odůvodnění

Neotam bude brzy povolen postupem projednání ve výborech. Je odvozen z aspartamu 
a rovněž obsahuje fenylalanin. Zejména pro osoby trpící fenylketonurií je proto důležité, aby 
bylo ustanovení o označování upraveno.

Směrnice 89/107/EHS (na kterou se odkazuje v návrhu Komise) a směrnice 94/35/ES (základ 
povolení neotamu) budou zrušeny 20. 1. 2010 a nahrazeny novým nařízením 
o potravinářských přídatných látkách.

Pozměňovací návrh 540
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 a (nový)

Pozměňovací návrh

3a. POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ GLUTAMOVÉ KYSELINY A JEJICH SOLI
3a.1 Potraviny obsahující potravinářské 
přídatné látky E620, E 621, E622, E623, 
E624 a E 625

„obsahuje složky podporující chuť“

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 b (nový)

Pozměňovací návrh

3b. POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ TĚŽKÉ KOVY
3b.1 Maso velkých dravých ryb 
stanovených v bodě 3.3.1.1. přílohy 
I nařízení Komise č. 466/2001 nebo 
potraviny obsahující maso z těchto druhů 
ryb

Údaj „obsahuje methylrtuť – nelze 
doporučit pro těhotné nebo kojící ženy, 
pro ženy, které mohou otěhotnět, a pro 
děti“ se připojí bezprostředně za seznam 
složek. Není-li uveden seznam složek, 
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připojí se tento údaj k názvu dané 
potraviny.

Or. en

Odůvodnění

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Pozměňovací návrh 542
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 c (nový)

Pozměňovací návrh

3c. CELÉ OŘECHY
3c.1 Celé ořechy balené Na označení se jasně uvede tento údaj: 

„Nejezte ořechy, které nevypadají dobře 
nebo chutnají špatně, neboť mohou mít 
vysoký obsah aflatoxinů“.

Or. en

Odůvodnění

Na základě dohody dosažené na úrovni OSN Evropa zvýšila povolený obsah aflatoxinů 
v ořechách na více než dvojnásobek dřívější úrovně. Studie ukázaly, že když jsou lidé vyzváni, 
aby vybírali ořechy, které se jim zdají být špatné, může se snížit příjem aflatoxinů o 90 %. 
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Varovné označení může udržet vystavení spotřebitelů aflatoxinům na nižší úrovni, i když se 
limitní hodnoty zvýšily.

Pozměňovací návrh 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5a (nový)

Pozměňovací návrh

5a. Ošetření povrchu ovoce a zeleniny

Ovoce a zelenina, jejichž povrch byl po 
sklizni ošetřen za použití přídatných látek 
nebo pesticidů.

„Povrchové ošetření“

Or. en

Odůvodnění

Stávající pravidla neobsahují obecný požadavek na informace o povrchovém ošetření ovoce 
a zeleniny po sklizni přídatnými látkami nebo pesticidy za účelem zachování čerstvosti. To 
znamená, že tyto produkty nejsou tak čerstvé, jak spotřebitel očekává. Spotřebitelé mají právo 
být informováni o tom, že potravina, kterou kupují, byla povrchově ošetřena.

Pozměňovací návrh 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– produkty zpracované pouze uzením nebo 
zráním a sušené ovoce nebo zelenina, 
např. sušené švestky nebo meruňky, které 
obsahují jedinou složku nebo skupinu 
složek;

Or. fr

Odůvodnění

Sušené ovoce a zelenina, které jsou zpracovanými produkty, by rovněž měly být vyňaty 
z požadavku na povinné uvádění nutričních údajů, protože sušením se nemění složení 
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výrobku.

Pozměňovací návrh 545
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- výrobky sestávající převážně (>50 %) 
z jediné složky nebo skupiny složek, které 
určují jejich hodnotu;

Or. de

Odůvodnění

Požadavek povinného uvádění nutričních údajů se nevztahuje na nezpracované drůbeží maso. 
Totéž platí pro koření a sůl. Na sušené kořeněné drůbeží maso se však povinné nutriční 
označování vztahuje. Stejně jako na masné výrobky s tekutými ochucovacími přísadami. 
V nezpracovaném mase, ovoci nebo zelenině snadno dochází k přirozenému kolísání nutriční 
hodnoty. Obsah tuku například drůbežích řízků se v závislosti na pohlaví, věku, krmení atd. 
pohybuje v rozmezí od 0.5 % do 4 %, a proto nemůže být uváděn s velkou přesností. Vliv 
marinády je v této souvislosti zanedbatelný.

Pozměňovací návrh 546
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- skupinová balení;

Or. en

Odůvodnění

Figurky Mikuláše a velikonočních zajíčků z čokolády a cukru jsou složitě vyráběné tradiční 
produkty určené pro slavnostní příležitosti. Neměly by být zničeny žádným nutričním 
označením na přední straně a měly by proto být zcela vyňaty z požadavku na povinné uvádění 
nutričních údajů.
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Pozměňovací návrh 547
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- kolekce;

Or. en

Odůvodnění

Figurky Mikuláše a velikonočních zajíčků z čokolády a cukru jsou složitě vyráběné tradiční 
produkty určené pro slavnostní příležitosti. Neměly by být zničeny žádným nutričním 
označením na přední straně a měly by proto být zcela vyňaty z požadavku na povinné uvádění 
nutričních údajů.

Pozměňovací návrh 548
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- dárková balení;

Or. en

Odůvodnění

Figurky Mikuláše a velikonočních zajíčků z čokolády a cukru jsou složitě vyráběné tradiční 
produkty určené pro slavnostní příležitosti. Neměly by být zničeny žádným nutričním 
označením na přední straně a měly by proto být zcela vyňaty z požadavku na povinné uvádění 
nutričních údajů.
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Pozměňovací návrh 549
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně než 
25 cm2;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Týká se pozměňovacího návrhu k čl. 17 odst. 2a (nový), kde byla tato věta do jednoho článku 
přidána a uváděla, že poskytování příslušných nutričních informací prostřednictvím internetu 
je povinné a informace musí být k dispozici na místě prodeje.

Pozměňovací návrh 550
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně než 
25 cm2;

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně než 
25 cm2; údaje o energetické hodnotě 
podle čl. 29 odst. 1 se nadále uvádějí 
v hlavním zorném poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- potraviny v sezónním, luxusním nebo 
dárkovém designu nebo balení.



PE431.151v01-00 32/49 AM\800455CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Sezónní cukrářské výrobky a výrobky v dárkovém balení by měly být vyňaty z požadavku na 
povinné uvádění nutričních údajů..

Pozměňovací návrh 552
János Áder

Návrh nařízení
Příloha V – část B – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. hu

Pozměňovací návrh 553
Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha V – část A – bod 1 – podbod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neumožňuje-li však použití jiných 
ustanovení tohoto nařízení, zejména 
ustanovení článku 9, aby spotřebitelé 
v členském státě prodeje zjistili skutečnou 
povahu potraviny a odlišili ji od potravin, 
s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se 
k názvu potraviny další popisné informace, 
které se uvedou v blízkosti názvu 
potraviny.

Neumožňuje-li však použití jiných 
ustanovení tohoto nařízení, zejména 
ustanovení článku 9, aby spotřebitelé 
v členském státě prodeje zjistili skutečnou 
povahu potraviny a odlišili ji od potravin, 
s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se 
k názvu potraviny další popisné informace, 
které se uvedou jasným a snadno čitelným 
písmem ve stejném zorném poli vedle 
názvu potraviny.
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Or. en

Odůvodnění

Popisné informace musí být napsány snadno čitelných písmem a nacházet se ve stejném 
zorném poli jako název potraviny, aby bylo zajištěno, že spotřebitel nebude uveden v omyl. 

Pozměňovací návrh 554
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Příloha V – část B – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Název potraviny na označení masných 
výrobků, které mají podobu krájeného 
masa, kusu masa, plátku, porce nebo 
čerstvého masa, a rybích výrobků musí 
obsahovat informace o všech přidaných 
složkách odlišného živočišného původu, 
než je primární zvíře.

;

Or. en

Odůvodnění

Měly by se uvádět informace o všech druzích masa a ryb obsažených v masném výrobku, aby 
nebyl spotřebitel uveden v omyl. 

Pozměňovací návrh 555
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha V – část B – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Název potraviny na označení masného 
výrobku, který má podobu krájeného 
masa, kusu masa, plátku, porce nebo 
čerstvého masa nebo naloženého masa 
musí obsahovat údaj o:
a) veškerých přidaných složkách 
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odlišného živočišného původu, než je 
ostatní maso;  
b) přidané vodě za následujících 
okolností:
- v případě tepelně zpracovaného 
a tepelně nezpracovaného masa nebo 
tepelně zpracovaného naloženého masa, 
jestliže přidaná voda tvoří více než 5 % 
hmotnosti výrobku,
- v případě tepelně nezpracovaného 
naloženého masa, jestliže přidaná voda 
tvoří více než 10 % hmotnosti výrobku.

Or. en

Odůvodnění

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pozměňovací návrh 556
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha V – část B – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Název potraviny na označení rybího 
výrobku, který má podobu krájeného 
masa, filetu, plátku nebo porce ryby musí 
obsahovat údaj o:
a) veškerých přidaných složkách 
rostlinného původu nebo odlišného 
živočišného původu, než jsou ryby; a
b) přidané vodě, která tvoří více než 5 % 
hmotnosti výrobku.
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Or. en

Odůvodnění

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pozměňovací návrh 557
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha V – část C a (nová)

Pozměňovací návrh

ČÁST Ca – ÚŘEDNÍ OZNAČENÍ POTRAVIN, KTERÉ BUDÍ DOJEM, ŽE JDE O JINÉ 
POTRAVINY
No Odchylky týkající se druhu, kvality a složení Úřední označení
1. Ve srovnání se sýrem, úplné nebo částečné 

nahrazení mléčného tuku rostlinným tukem
Imitace sýra

2. Ve srovnání se šunkou, změněné složení 
obsahující mleté složky s mnohem nižším 
podílem masa

Imitace šunky

Or. de

Odůvodnění

Stále větší používání imitací výrobků obsahujících levnější náhražky nenaplňuje očekávání 
spotřebitelů. 
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Pozměňovací návrh 558
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – řádek 17

Znění navržené Komisí

Definice skupiny potravin Pojmenování

17. Kosterní svalstvo1 druhů savců a ptáků uznaných za 
vhodné k lidské spotřebě, s přirozeně obsaženou nebo 
přilehlou tkání, pokud celkový obsah tuku a pojivové 
tkáně nepřekračuje níže uvedené hodnoty a pokud 
maso tvoří složku jiné potraviny. Výrobky, na něž se 
vztahuje definice Společenství pro „strojně oddělené 
maso“, jsou z působnosti této definice vyňaty.

Nejvyšší obsah tuku a pojivové tkáně pro složky 
označené termínem „… maso“

„…maso“ a název2 (názvy) 
živočišného druhu, z něhož 
pochází.

Druh Tuk (%) Pojivová 
tkáň 3 (%)

Savci (kromě králíků 
a prasat) a směsi druhů 
s převahou savců

25 25

Prasata 30 25

Ptáci a králíci 15 10

Jsou-li tyto hodnoty nejvyššího obsahu překročeny, 
avšak všechna ostatní kritéria definice „masa“ jsou 
splněna, pak musí být obsah „…masa“ odpovídajícím 
způsobem upraven směrem dolů a v seznamu složek 
musí být kromě termínu „… maso“ uvedena 
přítomnost tuku nebo pojivové tkáně.

Pozměňovací návrh

                                               
1 Bránice a žvýkací svaly jsou součástí kosterního svalstva, zatímco srdce, jazyk, svalstvo hlavy (jiné než 
žvýkací svaly), karpální svalstvo, svalstvo hlezenního kloubu a ocasu jsou vyňaty.
2 Pro označování v angličtině může být toto označení nahrazeno obecným názvem masa dotyčného druhu 
zvířat.
3 Obsah pojivové tkáně se vypočte z poměru obsahu kolagenu a obsahu svalových bílkovin. Obsahem 
kolagenu se rozumí obsah hydroxyprolinu vynásobený faktorem 8.
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Definice skupiny potravin Pojmenování

17. Kosterní svalstvo1 druhů savců a ptáků uznaných za 
vhodné k lidské spotřebě, s přirozeně obsaženou nebo 
přilehlou tkání, pokud maso tvoří složku jiné potraviny. 
Výrobky, na něž se vztahuje definice Společenství pro 
„strojně oddělené maso“, jsou z působnosti této definice 
vyňaty.

„…maso“ a název (názvy)2

živočišného druhu, z něhož 
pochází, po kterém následuje 
údaj „z toho“ a celkový obsah 
tuku a pojivové tkáně (v %).

Or. en

Odůvodnění

 Je nepřijatelné, aby živočišné výrobky, sestávající až z 55 % tuku a pojivové tkáně, byly 
označovány jako „maso“. Procento tuku a pojivové tkáně by proto mělo být vždy uvedeno 
v seznamu složek.

Pozměňovací návrh 559
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – řádek 17 – levý sloupec – definice

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

17. Kosterní svalstvo druhů savců a ptáků 
uznaných za vhodné k lidské spotřebě, 
s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, 
pokud celkový obsah tuku a pojivové tkáně 
nepřekračuje níže uvedené hodnoty 
a pokud maso tvoří složku jiné potraviny. 
Výrobky, na něž se vztahuje definice 
Společenství pro „strojně oddělené maso“, 
jsou z působnosti této definice vyňaty, 
pokud nevyhovují požadavkům uvedeným 
v příloze III, oddílu V, kapitole III, bodu 3 
nařízení (ES) č. 853/2004.

Or. de

                                               
1 Bránice a žvýkací svaly jsou součástí kosterního svalstva, zatímco srdce, jazyk, svalstvo hlavy (jiné než 
žvýkací svaly), karpální svalstvo, svalstvo hlezenního kloubu a ocasu jsou vyňaty.
2 Pro označování v angličtině může být toto označení nahrazeno obecným názvem masa dotyčného druhu 
zvířat.
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Odůvodnění

Strojně oddělené maso vyrobené moderní technologií při nízkém tlaku má po hygienické 
i vizuální stránce stejné vlastnosti jako maso mleté. V některých zemích EU vyvolává strojně 
oddělené maso tak negativní asociace, že i kvalitní produkty jsou neprodejné. V důsledku toho 
rostou v těchto zemích spotřebitelské ceny a narušuje se hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh 560
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – řádek 17 – levý sloupec – tabulka – poslední řádek

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ptáci a králíci 15 10 Ptáci a králíci 30 25

Or. de

Odůvodnění

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe 
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Pozměňovací návrh 561
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – řádek 18 – levý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. Všechny typy výrobků, na něž se 
vztahuje definice „strojně oddělené maso“.

18. Všechny typy výrobků, na něž se 
vztahuje definice „strojně oddělené maso“, 
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které nevyhovují požadavkům uvedeným 
v příloze III, oddílu V, kapitole III, bodu 3 
nařízení (ES) č. 853/2004.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění nutné kvůli odlišení textu od pozměněného znění přílohy VI, části B, tabulky, řádku 
17, sloupce 1.

Pozměňovací návrh 562
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – řádek 18 – pravý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„strojně oddělené maso“ a název (názvy) 
(3) živočišného druhu, z něhož pochází

„strojně oddělené maso“ a název (názvy) 
(3) živočišného druhu, z něhož pochází, po 
kterém následuje údaj „z toho“ a celkový 
obsah tuku a pojivové tkáně (v %)

Or. en

Odůvodnění

Viz výše. V seznamu složek by mělo být vždy uváděno procentuální množství tuku a pojivové 
tkáně.

Pozměňovací návrh 563
Esther de Langeová

Návrh nařízení
Příloha VI – část C – seznam – řádek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Enzymy1

__________________________________ 
1Nevyžaduje se uvedení specifického názvu nebo 
čísla ES.

Or. en



PE431.151v01-00 40/49 AM\800455CS.doc

CS

Odůvodnění

Přídatné látky: Mnoho přídatných látek má velmi dlouhé a/nebo odborné názvy, které 
spotřebitelům neposkytují dodatečné informace, ale zabírají mnoho místa na etiketě. Proto je 
oprávněné umožnit používání kratších všeobecně použitelných názvů.
Enzymy: Skutečné názvy enzymů nemají pro spotřebitele informační hodnotu a nacházejí se 
v různých kategoriích. Obecné označení „enzymy“ bude spotřebitele o produktu informovat 
dostatečným způsobem. Tento přístup není nový, jelikož se již po léta uplatňuje 
u modifikovaných škrobů.

Pozměňovací návrh 564
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Příloha VI – část C – seznam – řádek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celulózový extrakt1

_______________________________1Nevyžaduje 
se uvedení specifického názvu nebo čísla ES.

Or. de

Odůvodnění

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Pozměňovací návrh 565
Esther de Langeová

Návrh nařízení
Příloha VIII – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaj o čistém množství není povinný 
u potravin:

1. Údaj o čistém množství není povinný 
u potravin:

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti nebo u potravin, které jsou 
prodávány nebalené po kusech nebo 
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nebo váženy v přítomnosti kupujícího; nebo
b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.
ba) pro které jsou v jiných právních 
předpisech definovány výjimky.

Or. en

Odůvodnění

Jazykové přizpůsobení dosavadní terminologii používané [v německém znění] směrnice 
o označování potravin 2000/13/ES.

K písm. a): Dané produkty se spotřebitelům zpravidla prodávají nebalené. Navrhovaná 
formulace tuto kategorii produktů vystihuje přesněji.

K písm. c): Odkazuje se na čl. 2 odst. 2 směrnice 2001/111/ES o druzích cukru (výjimka pro 
výrobky, jejichž čistá hmotnost je nižší než 20 g). V odstavci 3 je proto třeba objasnit, že tato 
zvláštní ustanovení nadále platí.

Pozměňovací návrh 566
Renate Sommer

Návrh nařízení
Příloha VIII – odstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti nebo u potravin, které jsou 
prodávány po kusech nebo váženy 
v přítomnosti kupujícího; nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 567
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Příloha VIII – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaj o čistém množství není povinný 
u potravin:

1. Údaj o čistém množství není povinný 
u potravin:
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a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny; nebo
ba) jejichž čisté množství je menší než 
50 g u cukrovinek, čokolády a jiných 
kakaových výrobků, výrobků z mandlí 
nebo ořechů nebo jiných olejnatých 
semen; nebo
bb) jejichž čisté množství je menší než 
100 g u sušenek, keksů a jiného jemného 
pečiva; 
a aniž jsou dotčeny konkrétní právní 
předpisy Společenství.

Or. de

Odůvodnění

V současné době umožňuje řada zemí vnitrostátní výjimky, pokud jde o uvádění čistého 
množství (např. Francie, Německo, Irsko, Spojené království). Nebudou-li tyto odchylky 
nadále možné, je třeba, aby příloha stanovila jako nejmenší možný společný jmenovatel 50 g 
a 100 g.

Pozměňovací návrh 568
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 5 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny po odkapání. Základem ceny za 
kilogram, vztahující se k příslušné 
potravině, je pouze čistá hmotnost po 
odkapání.

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení sloužící k tomu, aby spotřebitel nebyl klamán, co se týče uvedené ceny.

Pozměňovací návrh 569
Esther de Langeová

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 

– 15 % RDA na 100 g nebo porci 
u pevných potravin, nebo
– 7,5 % RDA na 100 ml nebo porci 
u tekutin nebo
– 5 % RDA na 100 kcal (12 % RDA 1 
MJ), nebo 
– množství stanovené odchylkami 
povolenými podle článku 6 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 
o přidávání vitaminů a minerálních látek 
a některých dalších látek do potravin
v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
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milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Pozměňovací návrh 570
Renate Sommer

Návrh nařízení
Příloha XI – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST B – REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU 
A VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ 
VITAMÍNŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK 
(U DOSPĚLÝCH OSOB)

ČÁST B – REFERENČNÍ DENNÍ 
PŘÍJMY PRO ENERGETICKOU 
HODNOTU A VYBRANÉ ŽIVINY 
KROMĚ VITAMÍNŮ A MINERÁLNÍCH 
LÁTEK (U DOSPĚLÝCH OSOB)

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční 
příjem

Energetická 
hodnota

8400 kJ (2000 
kcal)

Energetická 
hodnota

2000 kcal

Bílkoviny 80 g
Tuk celkem 70 g Tuk celkem 70 g
Nasycené mastné 
kyseliny

20 g Nasycené mastné 
kyseliny

20 g

Sacharidy 230 g Sacharidy 230 g
Cukry 90 g Cukry 90 g
Sůl 6 g Sodík 2,4 g

Or. de

Odůvodnění

Bílkoviny jako životně důležitá živina, která je jedním ze zdrojů energie, by měly být rovněž 
uvedeny. Zvláštní údaj pro cukr není zapotřebí, protože sacharidy se uvádějí jako celek. 
Energetická hodnota by měla být uváděna pouze v kcal, neboť tomuto údaji spotřebitelé 
rozumějí a sami ho používají.
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Pozměňovací návrh 571
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Příloha XI – část B – tabulka – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přidaný cukr1 45 g
__________________________________ 
1Obsahuje-li potravina přidané rafinované cukry, 
měly by být uvedeny i referenční hodnoty pro 
jejich obsah a procentuální množství.

Or. en

Odůvodnění

Hodnotu 45 g pro přidané cukry navrhl úřad EFSA.

Pozměňovací návrh 572
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Příloha XI – část B – řádky 4 a, b, c, d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční 
příjem

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční 
příjem

Energetická 
hodnota

8400 kJ (2000 
kcal)

Energetická 
hodnota

8400 kJ
(2000 kcal)

Tuk celkem 70 g Tuk celkem 70 g
Nasycené mastné 
kyseliny

20 g Nasycené mastné 
kyseliny

20 g

Mononasycené 
mastné kyseliny

34 g

Polynasycené 
mastné kyseliny

16 g

Mastné kyseliny 
omega-6

14 g

Mastné kyseliny 
omega-3

2,2 g

Sacharidy 230 g Sacharidy 230 g
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Cukry 90 g Cukry 90 g
Sůl 6 g Sůl 6 g

Or. ro

Odůvodnění

Seznam živin by měl být úplnější, jelikož některé druhy tuků jsou zdraví prospěšné 
a spotřebitelé se mohou při výběru produktů těmito informacemi řídit.

Pozměňovací návrh 573
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha XI – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční 
příjem

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční 
příjem1

Energetická 
hodnota

8400 kJ (2000 
kcal)

Energetická 
hodnota

Tuk celkem 70 g Tuk celkem
Nasycené mastné 
kyseliny

20 g Nasycené mastné 
kyseliny

Sacharidy 230 g Sacharidy
Cukry 90 g Cukry
Sůl 6 g Sůl

1Hodnoty, které budou stanoveny 
s ohledem na čl. 31 odst. 3 písm. a)

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 
doporučení ohledně 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. 

Změna souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 31 odst. 3 písm. a).
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Pozměňovací návrh
574

Anja Weisgerber, 
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha XIII – část C 
a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část Ca – Grafické znázornění nutričních 
údajů
Budou-li se nutriční údaje znázorňovat 
graficky, lze kromě jiných grafických 
možností použít jednu z následujících 
forem:

Sloupcový graf

100 g obsahuje:

kcal/cukry/tuky/nasycené mastné kyseliny/sůl

 procentuální podíl doporučeného denního příjmu dospělých osob

Graf 1 plus 4

1. varianta

na 1 porci (porce = 50 g)
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energetická hodnota/cukry/tuky/nasycené mastné kyseliny/sůl

informativní hodnoty týkající se procentuálního podílu denního příjmu

2. varianta

na 1 porci (porce = 50 g)

energetická hodnota/cukry/tuky/nasycené mastné kyseliny/sůl

informativní hodnoty týkající se procentuálního podílu denního příjmu

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s pozměňovacím návrhem k čl. 33 odst.1, 
který předkládá tentýž poslanec. Grafické znázornění může výrazně zjednodušit orientaci 
spotřebitelů v údajích o nutričních hodnotách. 

Pozměňovací návrh 575
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha XIII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA XIIIa
KATEGORIE POTRAVIN

Podle čl. 34 odst. 1 písm. b) 

U potravin spadajících do následujících 
kategorií je uvedení nutričních údajů 
pomocí barevného kódování povinné.
– hotová jídla
– upravené produkty živočišného původu
– balené občerstvení
– snídaňové cereálie
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– nápoje vyjma ovocných džusů 
definovaných směrnicí Rady 2001/112/ES 
ze dne 20. prosince 2001.

Or. en


