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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 502
Kartika Tamara Liotard

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem povinných údajov uvedených 
v článku 9 ods. 1 a v článku 10 môžu 
členské štáty v súlade s postupom 
uvedeným v článku 42 v prípade
osobitných druhov alebo kategórií potravín 
vyžadovať ďalšie povinné údaje, ktoré sú 
opodstatnené z týchto dôvodov:

1. Okrem povinných údajov uvedených 
v článku 9 ods. 1 a v článku 10 môžu 
členské štáty v súlade s postupom 
uvedeným v článku 42 v prípade 
osobitných druhov alebo kategórií potravín 
vyžadovať ďalšie povinné údaje ako 
i doplňujúce informácie o obsahu živín 
prostredníctvom farby a textu, ktoré sú 
opodstatnené z týchto dôvodov:

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť zvoliť si používanie povinného systému farebného 
označovania, ak si to prajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 503
Renate Sommer

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) ochrana priemyselných alebo 
obchodných vlastníckych práv, označenia 
miesta pôvodu, registrované označenia 
pôvodu a zamedzenie nekalej súťaže.

d) ochrana priemyselných alebo 
obchodných vlastníckych práv, 
regionálneho označenia miesta pôvodu, 
registrované označenia pôvodu 
a zamedzenie nekalej súťaže.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 504
Struan Stevenson

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto opatrenia nesmú spôsobiť prekážky 
voľnému pohybu tovaru na vnútornom 
trhu.

Or. en

Odôvodnenie

V novom nariadení, ktoré má zjednotiť a zjednodušiť pravidlá označovania v EÚ, a v súlade 
s programom lepšej regulácie je vhodné zaviesť požiadavku, aby nové predpisy nebránili 
voľnému pohybu tovaru na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 505
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je príliš obmedzujúce a nie je v súlade s PDN k článku 9 ods. 1 písm. i).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 506
Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 507
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Článok 38a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38a
Vnútroštátne ustanovenia o osobitných 

formách prezentácie
Okrem požiadaviek stanovených v článku 
34 môžu členské štáty rozhodnúť 
o zavedení povinného systému dodatočnej 
prezentácie informácií o výživovej 
hodnote prostredníctvom farby a textu.
Tieto vnútroštátne systémy sú 
vypracované v súlade so všeobecnými
zásadami a požiadavkami stanovenými 
v kapitolách II a III tohto nariadenia 
a musia zohľadniť výsledky nezávislého 
spotrebiteľského prieskumu a rozsiahlych 
konzultácií so zúčastnenými stranami.
Komisia podporuje a uľahčuje výmenu 
informácií medzi členskými štátmi 
navzájom a členskými štátmi a Komisiou 
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o záležitostiach týkajúcich sa prijatia 
a vykonávania vnútroštátnych systémov 
a podporuje účasť zainteresovaných strán 
v tomto procese.
Dňa (prvý deň mesiaca päť rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia) 
Komisia vykoná hodnotenie 
zhromaždených dôkazov o tom, ako 
spotrebitelia používajú a chápu rôzne 
vnútroštátne systémy, aby sa určilo, ktorý 
systém dosiahol najlepšie výsledky a je pre 
európskych spotrebiteľov najužitočnejší. 
Na základe výsledkov tohto hodnotenia 
Komisia predloží návrh na 
harmonizovaný európsky systém 
označovania na prednej strane balenia.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa nezávislého prieskumu spotrebitelia uprednostňujú a najlepšie chápu prezentáciu 
výživových hodnôt, ktorá používa systém viacfarebného kódovania. Členské štáty preto musia 
mať možnosť zaviesť počas určitého obdobia vnútroštátne systémy s cieľom zaviesť neskôr na 
európskej úrovni systém dosahujúci najlepšie výsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 508
Kartika Tamara Liotard

Návrh nariadenia
Článok 38a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38 a
Okrem požiadaviek stanovených v článku 
34 ods. 1 a ods. 2 môžu členské štáty 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
42 rozhodnúť o podpore dodatočných 
dobrovoľných systémov prezentácie 
informácií o výživovej hodnote 
prostredníctvom iných foriem vyjadrenia 
za predpokladu, že:
– tieto vnútroštátne systémy budú 
vypracované v súlade so všeobecnými 
zásadami a požiadavkami stanovenými 
v kapitolách II a III tohto nariadenia;



AM\800455SK.doc 7/49 PE431.151v01-00

SK

– systémy podporované členskými štátmi 
zohľadňujú zistenia nezávislého 
spotrebiteľského prieskumu a rozsiahlych 
konzultácií so zúčastnenými stranami 
o tom, čo najviac vyhovuje spotrebiteľom;

– vychádza buď z harmonizovaných 
odporúčaných denných dávok, alebo ak 
tieto neexistujú, zo všeobecne prijatého 
vedeckého odporúčania denných dávok 
energie a živín.
Komisia uľahčuje výmenu informácií 
o záležitostiach týkajúcich sa prijatia 
a vykonávania vnútroštátnych systémov 
a podporuje účasť všetkých 
zainteresovaných strán v tomto procese 
Komisia tiež sprístupní tieto údaje 
verejnosti. 

Dňa (prvý deň mesiaca päť rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia) 
Komisia vykoná hodnotenie 
zhromaždených dôkazov o tom ako 
spotrebitelia používajú a chápu rôzne 
vnútroštátne systémy, aby sa stanovilo, 
ktorý systém dosiahol najlepšie výsledky 
a je pre európskych spotrebiteľov 
najužitočnejší. Na základe výsledkov tohto 
hodnotenia Komisia pripraví správu, 
ktorú pošle Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť podporiť dodatočné dobrovoľné systémy prezentácie 
informácií o výživovej hodnote prostredníctvom iných foriem vyjadrenia, ak si to želajú. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 509
Kartika Tamara Liotard

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu prijať opatrenia 
odchylné od článku 9 ods. 1 a článku 10 
ods. 2 v prípade mlieka a mliečnych 
výrobkov dodávaných v sklených fľašiach 
určených na opakované použitie.

Členské štáty môžu prijať opatrenia 
odchylné od článku 9 ods. 1 a článku 10 
ods. 2 v prípade mlieka, fermentovaného 
mlieka a smotany, do ktorých nebola 
pridaná žiadna iná zložka okrem 
mliečneho výrobku a mikroorganických 
kultúr potrebných na výrobu, dodávaných 
v sklených fľašiach určených na opakované 
použitie.

Or. en

Odôvodnenie

PDN zabezpečí, aby sa na mliečne výrobky, ku ktorým sa pridáva napr. cukor, arómy alebo 
iné nemliečne zložky, nevzťahovali vnútroštátne opatrenia odchylné od článku 9 ods. 1 
a článku 10 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 510
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Alkoholické nápoje
Členské štáty môžu, pokiaľ nebudú prijaté 
ustanovenia Spoločenstva uvedené 
v článku 20 písm. e), zachovať 
vnútroštátne pravidlá týkajúce 
vymenúvania zložiek v prípade nápojov 
obsahujúcich viac ako 1,2 objemového 
percenta alkoholu.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zoznam zložiek alkoholických nápojov by mal byť povinný. Zrušením článku 20 písm. e). 
článok 40 stratil význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 511
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Článok 40a (nový)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 40a
40a. Členské štáty môžu prijať alebo 
zachovať vnútroštátne opatrenia, ktoré 
obsahujú ďalšie záväzné ustanovenia pre 
subjekty, ktoré sa rozhodnú dobrovoľne 
označovať osobitné vlastnosti potravín.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 41

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam hromadného stravovania bez 
predbalenia alebo ak sú potraviny zabalené 
v priestoroch predaja na žiadosť 
spotrebiteľa alebo predbalené na priamy 
predaj, členské štáty môžu prijať podrobné 
pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa 
majú uvádzať údaje uvedené v článkoch 9 
a 10.

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam spoločného stravovania bez 
balenia, alebo ak sú potraviny zabalené 
v priestoroch predaja na žiadosť 
spotrebiteľa alebo sú balené na priamy 
predaj, členské štáty môžu prijať podrobné 
pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa 
majú uvádzať údaje uvedené v článku 9 
ods. 1 písm. c)., ustanovenie ktorého si 
môžu vyžadovať.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
nebudú požadovať poskytnutie niektorých 
z údajov uvedených v ods. 1, okrem 
údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. 
c), za predpokladu, že spotrebiteľ alebo 
zariadenie hromadného stravovania 
dostanú dostatočné informácie.

3. Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o znení ustanovení uvedených 
v článkoch 1 a 2.

3. Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o znení ustanovení uvedených 
v článku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty majú lepšie predpoklady než inštitúcie EÚ, aby riešili otázku nebalených 
potravín, a to prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 513
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Článok 41

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj 
konečnému spotrebiteľovi alebo 

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
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zariadeniam hromadného stravovania bez 
predbalenia alebo ak sú potraviny zabalené 
v priestoroch predaja na žiadosť 
spotrebiteľa alebo predbalené na priamy 
predaj, členské štáty môžu prijať 
podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu, 
akým sa majú uvádzať údaje uvedené 
v článkoch 9 a 10. 

zariadeniam spoločného stravovania bez 
predbalenia, alebo ak sú potraviny 
zabalené v priestoroch predaja na žiadosť 
spotrebiteľa alebo predbalené na priamy 
predaj,

a) povinné je len uvádzanie údajov 
stanovených v článku 9 ods. 1 písm. c);
b) uvádzanie iných údajov stanovených 
v článkoch 9 a 10 nie je povinné, ak 
členské štáty nepríjmu pravidlá, ktoré by 
vyžadovali, aby sa všetky údaje alebo 
niektoré z nich uvádzali.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
nebudú požadovať poskytnutie niektorých 
z údajov uvedených v ods. 1, okrem 
údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. 
c), za predpokladu, že spotrebiteľ alebo 
zariadenie hromadného stravovania 
dostanú dostatočné informácie.

2. Členské štáty môžu prijať pravidlá 
týkajúce sa spôsobu, akým sa majú údaje 
uvedené v odseku 1 dávať k dispozícii.

3. Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o znení ustanovení uvedených 
v článkoch 1 a 2.

3. Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o znení ustanovení uvedených 
v odseku 1 písm. a) a v odseku 1 písm. b).

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je predísť situácii, keď by členské štáty boli 
nútené prijať právne predpisy, aby zabránili prípadnej priamej uplatniteľnosti nariadenia na 
nebalené potraviny.

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zachovanie súčasného stavu: nebalené 
potraviny patria do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov, ale členské štáty musia prijať 
opatrenia, aby ich účinne uplatňovali (opt-in), majúc na zreteli, že členské štáty nemôžu vyňať
nebalené potraviny z povinného uvádzania informácií o alergénoch. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 514
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 41 

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vnútroštátne opatrenia pre 
nepredbalené potraviny

Nebalené potraviny

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam hromadného stravovania 
bez predbalenia alebo ak sú potraviny 
zabalené v priestoroch predaja na 
žiadosť spotrebiteľa alebo predbalené 
na priamy predaj, členské štáty môžu 
prijať podrobné pravidlá týkajúce sa 
spôsobu, akým sa majú uvádzať údaje 
uvedené v článkoch 9 a 10.

1. Pri potravinách uvedených v článku 13 
ods. 4 sa poskytujú údaje podľa článku 9 
ods. 1 písm. c). 

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
nebudú požadovať poskytnutie 
niektorých z údajov uvedených v ods. 1, 
okrem údajov uvedených v článku 9 
ods. 1 písm. c), za predpokladu, že 
spotrebiteľ alebo zariadenie 
hromadného stravovania dostanú 
dostatočné informácie.

2. Uvádzanie iných údajov stanovených 
v článkoch 9 a 10 nie je povinné, ak 
členské štáty nepríjmu pravidlá, ktoré by 
vyžadovali, aby sa všetky údaje alebo 
niektoré z nich uvádzali.

2a. Členské štáty môžu prijať podrobné 
pravidlá o spôsobe sprístupnenia 
informácií uvedených v odsekoch 1 a 2.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na ťažkosti spojené s označovaním nebalených potravín by mali byť tieto potraviny 
v zásade vyňaté z väčšiny označovacích povinností, okrem informácií o alergénoch. Členské 
štáty by si mali udržať pružnosť pri rozhodovaní o najvhodnejšom spôsobe sprístupnenia 
týchto informácií spotrebiteľom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1

Text predložený  Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam hromadného stravovania bez 
predbalenia alebo ak sú potraviny zabalené 
v priestoroch predaja na žiadosť 
spotrebiteľa alebo predbalené na priamy 
predaj, členské štáty môžu prijať 
podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu, 
akým sa majú uvádzať údaje uvedené 
v článkoch 9 a 10.

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam spoločného stravovania bez 
balenia, alebo ak sú potraviny vyrobené 
a zabalené v priestoroch predaja na žiadosť 
spotrebiteľa alebo balené na priamy predaj,

a) povinné je uvádzanie údajov 
stanovených v článku 9 ods. 1 písm. c);

b) uvádzanie iných údajov stanovených 
v článkoch 9 a 10 nie je povinné, ak 
členské štáty nepríjmu pravidlá, ktoré by 
vyžadovali, aby sa všetky údaje alebo 
niektoré z nich uvádzali.

Pravidlá prijaté členskými štátmi 
zabezpečia, že údaje, ktoré majú 
potravinárske podniky poskytovať 
o nebalených potravinách budú 
obsahovať dostatočné informácie pre 
spotrebiteľov a zariadenia spoločného 
stravovania.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text predložený  Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
nebudú požadovať poskytnutie niektorých 
z údajov uvedených v ods. 1, okrem 
údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. 
c), za predpokladu, že spotrebiteľ alebo 
zariadenie hromadného stravovania 
dostanú dostatočné informácie.

2. Členské štáty môžu prijať podrobné 
pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa 
majú poskytovať údaje uvedené v odseku 
1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 517
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text navrhovaný Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
nepožadovať poskytnutie niektorých 
z údajov uvedených v ods. 1, okrem údajov 
uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c), za 
predpokladu že spotrebiteľ alebo 
zariadenie hromadného stravovania
dostane dostatočné informácie.

2. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
nepožadovať poskytnutie niektorých 
z údajov uvedených v ods. 1, okrem údajov 
uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c) 
a článku 29 ods. 1 písm. a) za 
predpokladu, že spotrebiteľ alebo 
zariadenie spoločného stravovania dostane 
dostatočné informácie.

Or. de

Odôvodnenie

V prípade nebalených potravín je udávanie alergénov a energetickej hodnoty záväzné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 518
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
nebudú požadovať poskytnutie niektorých 
z údajov uvedených v ods. 1, okrem údajov 
uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c), za 
predpokladu, že spotrebiteľ alebo 
zariadenie hromadného stravovania 
dostanú dostatočné informácie.

2. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
nepožadovať poskytnutie niektorých 
z údajov uvedených v odseku 1, okrem 
údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. 
c) a článku 10 za predpokladu, že 
spotrebiteľ alebo zariadenie spoločného
stravovania dostane dostatočné informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné, aby požiadavky podľa prílohy III (uvedené v článku 10) pre „potraviny, v prípade 
ktorých musí označenie obsahovať jeden alebo viacero dodatočných údajov“ (napr. potraviny 
balené za prítomnosti určitých plynov, potraviny s vysokým obsahom kofeínu atď.) platili aj 
pre nebalené potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o znení ustanovení uvedených 
v článkoch 1 a 2.

3. Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o znení ustanovení uvedených 
v odseku 1 písm. b) a v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia konzultuje so Stálym výborom 
pre potravinový reťazec a zdravotný stav 
zvierat zriadeným článkom 58 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 178/2002, ak takúto 
konzultáciu považuje za užitočnú alebo ak 
o to požiada členský štát.

2. Komisia konzultuje so Stálym výborom 
pre potravinový reťazec a zdravotný stav 
zvierat zriadeným článkom 58 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 178/2002, ak takúto 
konzultáciu považuje za užitočnú alebo ak 
o to požiada členský štát. Komisia zavedie 
formálny postup oznamovania pre všetky 
zúčastnené strany v súlade 
s ustanoveniami smernice 98/34/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vnáša transparentnosť a požiadavku konzultácie so 
všetkými zúčastnenými stranami, keď budú nové opatrenia týkajúce sa označovania zavedené 
na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 521
Struan Stevenson

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný PDN k článku 42 ods. 2 zavádza požiadavku transparentného postupu 
označovania, ktorý zahŕňa spotrebiteľov aj výrobcov. Preto je vhodné odstrániť výnimku 
z formálnej kontroly všetkých nových požiadaviek na označenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 522
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Článok 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia môže prijať podrobné pravidlá pre 
vykonávanie tejto kapitoly. Tieto opatrenia 
určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho 
doplnením sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sú opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho 
doplnením, prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 523
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu prijať, odporučiť alebo 
inak schváliť vnútroštátne systémy 
pozostávajúce výlučne z nezáväzných 
pravidiel ako sú odporúčania, usmernenie, 
normy alebo akékoľvek iné nezáväzné
pravidlá (ďalej len  „vnútroštátne 
systémy“) s cieľom zabezpečiť 

Členské štáty môžu prijať, odporučiť alebo 
inak schváliť vnútroštátne systémy ako sú 
odporúčania, usmernenie, normy alebo 
akékoľvek iné pravidlá (ďalej len
„vnútroštátne systémy“) s cieľom 
zabezpečiť uplatňovanie nasledujúcich 
ustanovení a v súlade so zásadnými 
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uplatňovanie nasledujúcich ustanovení a 
v súlade so zásadnými požiadavkami, ktoré 
sú v nich obsiahnuté:

požiadavkami, ktoré sú v nich obsiahnuté:

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 524
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty poskytnú Komisii údaje 
o vnútroštátnych systémoch uvedených 
v ods. 1 vrátane identifikátora pre 
potraviny, ktoré sú označované v súlade 
s uvedeným vnútroštátnym systémom. 
Komisia sprístupní tieto údaje verejnosti, 
najmä prostredníctvom tomu venovanej 
internetovej stránky.

5. Členské štáty poskytnú Komisii údaje 
o vnútroštátnych systémoch uvedených 
v ods. 1, ako sú základné kritériá 
a vedecké štúdie, vrátane identifikátora pre 
potraviny, ktoré sú označované v súlade 
s uvedeným vnútroštátnym systémom. 
Komisia sprístupní tieto údaje verejnosti, 
najmä prostredníctvom tomu venovanej 
internetovej stránky.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je potrebné na zabezpečenie transparentnosti vnútroštátnych systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 525
Renate Sommer

Návrh nariadenia
Článok 51a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 51a
Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 
178/2002
V článku 25 nariadenia (ES) 178/2002 sa 
odsek 1 nahrádza takto:
1. Správna rada má 16 členov 
vymenovaných Radou po porade 
s Európskym parlamentom zo zoznamu 
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zostaveného Komisiou, ktorý zahŕňa 
podstatne vyšší počet kandidátov ako je 
počet členov, ktorí majú byť vymenovaní, 
plus zástupcu Komisie. Európsky 
parlament menuje dvoch členov z týchto 
šestnástich. Štyria členovia budú 
pochádzať z organizácií zastupujúcich 
spotrebiteľské a iné záujmy 
v potravinovom reťazci. Zoznam 
vypracovaný Komisiou s priloženou 
príslušnou dokumentáciou bude 
postúpený Európskemu parlamentu. Čo 
najskôr, ale najneskôr do troch mesiacov 
od takého oznámenia, môže sprístupniť 
Európsky parlament svoje názory na 
posúdenie Rade, ktorá potom vymenuje 
správnu radu.
Členovia správnej rady sa budú 
vymenovávať tak, aby boli zabezpečené čo 
najvyššie normy odbornosti, široký rozsah 
príslušných skúseností a v súlade s tým, 
čo najširšie geografické rozmiestnenie 
v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 526
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Článok 51a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 51a
Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 

104/2000
V článku 4 nariadenia (ES) č. 104/2000 
sa dopĺňa toto písmeno: 
„d) či ryby pochádzajú z populácií 
podliehajúcich plánu obnovy, ktorý 
prijala EÚ.“

Or. en
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Odôvodnenie

Pri rozhodovaní o kúpe výrobku zaujíma mnohých spotrebiteľov najmä to, či populácie rýb 
daného druhu nie sú ohrozené. Článok o informácii pre spotrebiteľov v nariadení Rady (ES) 
č. 104/2000 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry by sa mal preto 
zmeniť, aby sa spotrebiteľom umožnilo rozhodnúť sa na základe informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Návrh nariadenia
Článok 53 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Články 29 až 34 sa uplatňujú od [prvého 
dňa mesiaca 3 roky po nadobudnutí 
účinnosti] okrem prípadu potravín 
označovaných prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov, ktoré majú 
v deň nadobudnutia účinnosti menej než 50
zamestnancov, a ktorých ročný obrat 
a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 
10 miliónov EUR, kde sa uplatňujú od 
[prvého dňa mesiaca 5 rokov po 
nadobudnutí účinnosti].
Potraviny uvedené na trh alebo označené 
pred [dátum nadobudnutia účinnosti], 
ktoré nevyhovujú tomuto nariadeniu, 
môžu byť uvedené na trh do ich dátumu 
minimálnej trvanlivosti alebo do ich 
dátumu spotreby.

Or. fr

Odôvodnenie

Mala by sa prevziať európska definícia malých a stredných podnikov. Okrem toho je potrebné 
zohľadniť riadenie zásob.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 528
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 53 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Potraviny, ktoré boli uvedené do obehu 
pred začiatkom platnosti tohto nariadenia, 
sa môžu aj naďalej uvádzať do obehu až 
do vyčerpania zásob.

Or. de

Odôvodnenie

Osobitné nariadenie pre MSP a počet ich zamestnancov sa musí rozšíriť, ak má byť účinné.
Pre potraviny, ktoré boli uvedené do obehu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, 
musí existovať možnosť ich ďalšieho predaja až do vyčerpania zásob.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 53 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 29 až 34 sa uplatňujú od [prvého 
dňa mesiaca 3 roky po nadobudnutí 
účinnosti] okrem prípadu potravín 
označovaných prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov, ktoré majú 

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

menej než 50 zamestnancov, a ktorých 
ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha 
neprekračuje 2 milióny EUR, Členské štáty 
môžu ustanoviť osobitné pravidlá pre 
malé a stredné potravinárske podniky.

Or. de

Odôvodnenie

Aj malé a stredné podniky, ktoré majú menej než 50 zamestnancov, ktorých ročný obrat 
a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR a prevádzkujú jednu alebo viac 
pobočiek nezávisle od miesta výroby, by mali byť vyňaté z povinného označovania. Tieto 
potravinárske podniky nedokážu poskytovať požadované informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 530
George Lyon

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Potraviny, ktoré boli uvedené do obehu 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia a nespĺňajú jeho požiadavky, 
sa môžu aj naďalej uvádzať do obehu až 
do vyčerpania zásob. Avšak, pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 
stanoví Komisia po konzultácii so 
zástupcami potravinárskeho priemyslu 
a ďalšími zúčastnenými stranami dátum, 
po ktorom by všetky potravinárske 
výrobky mali spĺňať toto nariadenie bez 
ohľadu na skladové zásoby alebo dátumy 
spotreby.   

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 531
Chris Davies

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „Vyhlásenie o výživovej hodnote“ alebo 
„nutričné označovanie“ znamená 
informácie pozostávajúce z:

1. „Označenie výživovej hodnoty“ alebo 
„uvádzanie výživovej hodnoty“ znamená 
informácie udávajúce:

(a) energetickej hodnoty; alebo (a) energetickú hodnotu; alebo
(b) energetickej hodnoty a jednej alebo 
viacerých z týchto živín:

(b) energetickú hodnotu a jednu alebo 
viaceré z týchto živín a ich zložky:

tuky, tuky,
uhľohydráty, uhľohydráty,
vláknina, vláknina,
bielkoviny, bielkoviny,
soľ, soľ,
vitamíny a minerálny uvedené v prílohe XI 
časť A bod 1 a prítomné vo významných 
množstvách definovaných v prílohe XI 
časť A bod 2.

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 532
Renate Sommer

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4

Or. de

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 533
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. „alkoholické cukry“ sú alkoholy
obsahujúce viac než dve hydroxylové 

9. „polyoly“ sú uhľohydráty, ktoré sú 
redukované mono-, di-, oligo- alebo 
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skupiny; polysacharidy a ktoré sú uvedené ako 
povolené sladidlá;

Or. de

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia Komisie je správna, ale prijíma negatívne obsadenú referenciu, okrem 
toho by sa mala týkať len tých polyolov, ktoré sú relevantné v rámci označovania potravín, t. 
j. sladidiel. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 534
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

13. „predná strana obalu“ je strana alebo 
časť obalu potraviny, ktorá je 
najpravdepodobnejšie rozpoznateľná alebo 
viditeľná za normálnych alebo bežných 
podmienok predaja alebo používania, za 
podmienky, že nie je ovplyvnený tradičný 
vzhľad výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „predná strana“ je tu vhodnejší, pretože znamená prednú časť, a pokiaľ to nie je 
možné, hornú stranu obalu. Aby sa neovplyvnil vzhľad tradičných potravinárskych výrobkov, 
informácie sa obvykle uvádzajú na spodnej alebo zadnej strane tradičného potravinárskeho 
výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. „hlavné zorné pole“   je zorné pole, 
ktoré je najpravdepodobnejšie zobrazené 

vypúšťa sa
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alebo viditeľné za normálnych alebo 
bežných podmienok predaja alebo 
používania.

Or. fr

Odôvodnenie

Označenie výživovej hodnoty by malo byť uvedené na obale na mieste, ktoré vyberie 
prevádzkovateľ. Nie je preto relevantné, aby sa definoval pojem hlavného zorného poľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 536
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 1.1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.1a. Potraviny, ktorých obal obsahuje 
nanomateriály. 
„obal s použitím nanomateriálov“ – toto 
tvrdenie je uvedené spolu s názvom 
potraviny.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie slobodnej voľby spotrebiteľa by sa malo uvádzať, či je výrobok balený 
v obale obsahujúcom nanomateriály.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 537
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1 Potraviny obsahujúce sladidlo alebo 
sladidlá povolené podľa smernice 
89/107/EHS

2.1 Potraviny obsahujúce sladidlo alebo 
sladidlá povolené podľa smernice 
89/107/EHS

Pri názve potraviny je uvedené tvrdenie 
„obsahuje sladidlo(sladidlá)“.

Pri názve potraviny je v hlavnom zornom 
poli uvedené tvrdenie „obsahuje sladidlo 
(sladidlá)“.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 538
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 2.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.2 Potraviny obsahujúce pridaný cukor 
alebo cukry a sladidlo alebo sladidlá 
povolené podľa smernice 89/107/EHS

2.2 Potraviny obsahujúce pridaný cukor 
alebo cukry a sladidlo alebo sladidlá 
povolené podľa smernice 89/107/EHS

Pri názve potraviny je uvedené tvrdenie 
„obsahuje cukor(cukry) 
a sladidlo(sladidlá)“.

Pri názve potraviny je v hlavnom zornom 
poli uvedené tvrdenie „obsahuje cukor 
(cukry) a sladidlo (sladidlá)“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 539
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.3 Potraviny obsahujúce aspartám 
povolený podľa smernice 89/107/EHS

Potraviny obsahujúce aspartám alebo
neotam povolený podľa nariadenia (ES) 
č. 1333/2008

„obsahuje zdroj fenylalanínu” „obsahuje zdroj fenylalanínu”

Or. en

Odôvodnenie

Neotam bude čoskoro povolený v komitologickom postupe. Je odvodený z aspartámu a tiež 
obsahuje fenylalanín. Predovšetkým pre fenylketonurikov je preto dôležité upraviť 
ustanovenia o označovaní. 

Smernica 89/107/ES (na ktorú sa odkazuje v návrhu Komisie) a smernica 94/35/ES (základ 
povolenia neotamu) budú zrušené 20. 1. 2010 a nahradené novým nariadením 
o potravinových aditívach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 540
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 3a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. POTRAVINY OBSAHUJÚCE KYSELINU GLUTÁMOVÚ ALEBO JEJ SOLI
3a.1 Potraviny obsahujúce jednu alebo 
viaceré z prídavných látok E620, E 621, 
E622, E623, E624 a E 625

„Obsahuje zložky podporujúce chuť do 
jedla“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 541
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 3b (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. POTRAVINY OBSAHUJÚCE ŤAŽKÉ KOVY
5a.4 Mäso veľkých dravých druhov rýb 
podľa bodu 3.3.1.1. prílohy I k nariadeniu 
Komisie 466/2001 alebo potraviny 
obsahujúce mäso z týchto druhov rýb

„Obsahuje metylortuť – neodporúča sa 
tehotným a dojčiacim ženám, ženám, 
ktoré môžu otehotnieť, a deťom“ sa 
uvedie hneď za zoznamom zložiek. Ak nie 
je uvedený zoznam zložiek, tvrdenie sa 
uvedie vedľa názvu potraviny.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 542
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 3c (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. CELÉ ORECHY
3c.1 Celé orechy v obale „Nejedzte orechy, ktoré vyzerajú alebo 

chutia zle, lebo môžu obsahovať vysokú 
hladinu aflatoxínov“; toto tvrdenie sa 
zreteľne uvedie na označení.

Or. en

Odôvodnenie

Po dosiahnutí dohody na úrovni OSN sa v Európe zvýšilo povolené množstvo aflatoxínov 
v orechoch na viac ako dvojnásobok dovtedy povolenej hodnoty. Štúdie dokazujú, že ak sa 
ľudia vyhnú orechom, ktoré nemajú dobrú chuť, príjem aflatoxínov by sa mohol znížiť o 90 %. 
Varovanie na označení by mohlo zabezpečiť nízke vystavenie spotrebiteľov aflatoxínom aj 
napriek zvýšeným povoleným hodnotám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 5a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Povrchová úprava  ovocia a zeleniny

Ovocie a zelenina, na ktorom sa vykonala 
pozberová povrchová úprava s použitím 
prísad alebo pesticídov.

„Povrchovo upravené“

Or. en
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Odôvodnenie

Súčasné predpisy neobsahujú všeobecnú požiadavku uvádzať informácie o pozberovej 
povrchovej úprave ovocia a zeleniny s použitím prísad alebo pesticídov na zachovanie 
čerstvosti.  Znamená to, že produkt má iný druh „sviežosti“, než spotrebiteľ očakáva. 
Spotrebitelia majú právo dostať informácie o tom, že potravina, ktorú kupujú, je povrchovo 
upravovaná. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

– spracované produkty, ktoré boli 
spracované len údením alebo zrením, ako 
aj sušené ovocie a sušená zelenina, 
napríklad sušené slivky alebo marhule, 
a ktoré pozostávajú z jednej zložky alebo 
jednej kategórie zložiek; 

Or. fr

Odôvodnenie

Sušené ovocie a sušená zelenina, ktoré sú spracovanými výrobkami, by tiež mali byť vyňaté z 
povinnosti uvádzať výživovú hodnotu, pretože zloženie výrobku sa sušením nemení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 545
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- výrobky, ktoré z väčšej časti (> 50 %) 
pozostávajú z jednej zložky alebo triedy 
zložiek.

Or. de
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Odôvodnenie

Unverarbeitetes Geflügelfleisch unterliegt nicht der Nährwertdeklaration. Genauso Gewürze 
oder Salz. Trocken gewürztes Geflügelfleisch würde aber der Deklarationspflicht unterliegen.
Ebenfalls Fleischzubereitungen mit einer Flüssigwürze. Unverarbeitetes Fleisch, genauso wie 
Obst- oder Gemüse, unterliegt natürlicher Schwankungen bzgl. der Nährwerte. Der 
Fettgehalt von Hähnchenbrustfilet beispielsweise schwankt abhängig von Geschlecht, Alter, 
Fütterung etc. vom 0,5 % - 4 % und kann somit nicht exakt deklariert werden. Der Einfluss 
einer Marinade ist dabei gering.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 546
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– zmiešané multibalíčky;

Or. en

Odôvodnenie

Figúrky Mikuláša a veľkonočných zajačikov, ako aj iné slávnostné figúrky vyrobené 
z čokolády a cukru, sú detailne vyrobené figúrky, ktoré majú tradíciu. Nemalo by ich 
znehodnotiť nijaké označenie výživovej hodnoty uvedené na prednej strane, a preto by mali 
byť celkom vyňaté z povinného označenia výživových informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 547
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 15b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– kolekcie;

Or. en

Odôvodnenie

Figúrky Mikuláša a veľkonočných zajačikov, ako aj iné slávnostné figúrky vyrobené 
z čokolády a cukru, sú detailne vyrobené figúrky, ktoré majú tradíciu. Nemalo by ich 
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znehodnotiť nijaké označenie výživovej hodnoty uvedené na prednej strane, a preto by mali 
byť celkom vyňaté z povinného označenia výživových informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 548
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 15c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– darčeky;

Or. en

Odôvodnenie

Figúrky Mikuláša a veľkonočných zajačikov, ako aj iné slávnostné figúrky vyrobené 
z čokolády a cukru, sú detailne vyrobené figúrky, ktoré majú tradíciu. Nemalo by ich 
znehodnotiť nijaké označenie výživovej hodnoty uvedené na prednej strane, a preto by mali 
byť celkom vyňaté z povinného označenia výživových informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 549
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- potraviny v baleniach alebo nádobách, 
ktorých najväčšia plocha je menšia ako 
25 cm2;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na PDN k článku 17, ods. 2a (nový), kde sa táto veta pridala do článku, pričom sa 
uvádza, že poskytovanie súvisiacej informácie o výživovej hodnote cez internet je povinné a že 
táto informácia musí byť k dispozícii pri nákupe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 550
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– potraviny v baleniach alebo nádobách, 
ktorých najväčšia plocha je menšia ako 
25 cm2;

– potraviny v baleniach alebo nádobách, 
ktorých najväčšia plocha je menšia ako 
25 cm2; obsah energie v zmysle článku 
29(1)(a)(v) sa naďalej uvádza v hlavnom 
zornom poli. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 551
Struan Stevenson

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– potravinové výrobky v sezónnom, 
luxusnom a darčekovom dizajne alebo 
obale.

Or. en

Odôvodnenie

Sezónne sladkosti a výrobky v darčekových baleniach by mali byť vyňaté z povinnosti 
označovania výživovej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 552
János Áder

Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Názov potraviny obsahuje alebo je 
doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa 
fyzikálneho stavu potraviny alebo jej 

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

špecifického spracovania (napríklad 
práškový, opätovne zmrazený, sušený 
mrazom, hlboko zmrazený, rýchlo 
zmrazený, koncentrovaný, údený) vo 
všetkých prípadoch, kedy by vynechanie 
takýchto informácií mohlo uviesť 
kupujúceho do omylu.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 553
Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Avšak v prípade, keď uplatnenie ostatných 
ustanovení tohto nariadenia, najmä tých, 
ktoré sú stanovené v článku 10, by 
neumožnilo spotrebiteľom v členskom
štáte, kde sa výrobok predáva, rozpoznať 
skutočný charakter potraviny a odlíšiť ju 
od potravín, s ktorými by si ju bolo možné 
zameniť, musí byť obchodný názov 
potraviny doplnený o ďalšie opisné údaje, 
ktoré uvádzajú v blízkosti názvu potraviny.

Avšak v prípade, keď uplatnenie ostatných 
ustanovení tohto nariadenia, najmä tých, 
ktoré sú stanovené v článku 10, by 
neumožnilo spotrebiteľom v členskom 
štáte, kde sa výrobok predáva, rozpoznať 
skutočný charakter potraviny a odlíšiť ju 
od potravín, s ktorými by si ju bolo možné 
zameniť, musí byť obchodný názov 
potraviny doplnený o ďalšie opisné údaje, 
ktoré sa uvádzajú v rovnakom zornom poli 
vedľa názvu potraviny jasným a ľahko 
čitateľným písmom..

Or. en

Odôvodnenie

Popisné informácie sa musia zobrazovať v rovnakom zornom poli ako názov, ľahko 
čitateľným písmom, aby sa zabezpečilo, že spotrebiteľ nebude zavádzaný.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 554
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V názve potraviny sa uvádzajú všetky 
pridané zložky pochádzajúce z iného 
zvieraťa než primárne zviera, pri označení 
akéhokoľvek mäsového výrobku, ktorý 
vyzerá ako výsek, kus, plátok, porcia alebo 
jatočne upravené telo z mäsa a výrobkov 
z rýb.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa uvádzať informácie o všetkých druhoch mäsa a rýb v mäsovom výrobku, aby 
spotrebiteľ nebol zavádzaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 555
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Názov potraviny pri označení 
akéhokoľvek mäsového výrobku, ktorý 
vyzerá ako výsek, kus, plátok, porcia alebo 
jatočne upravené telo z mäsa alebo 
konzervovaného mäsa, musí obsahovať 
údaj o:
(a) akýchkoľvek pridaných zložkách 
pochádzajúcich z iného zvieraťa ako je 
zvyšok mäsa; ako aj
(b) pridanej vode za týchto podmienok:
– v prípade uvareného a neuvareného 
mäsa alebo uvareného konzervovaného 
mäsa pridaná voda, ktorá tvorí viac ako 5 
% hmotnosti výrobku,
– v prípade neuvareného konzervovaného 
mäsa pridaná voda, ktorá tvorí viac ako 
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10 % hmotnosti výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 556
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Názov potraviny pri označení 
akéhokoľvek výrobku z rýb, ktorý vyzerá 
ako výsek, filé, plátok alebo porcia ryby, 
musí obsahovať údaj o:
(a) akejkoľvek zložke rastlinného pôvodu 
a zložke živočíšneho pôvodu odlišného od 
ryby; ako aj
(b) pridanej vode, ktorá tvorí viac ako 5 % 
hmotnosti výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

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’.
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 557
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Príloha V – časť Ca (nová)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Časť Ca – NÁZVY, POD KTORÝMI SA PREDÁVAJÚ VÝROBKY VZBUDZUJÚCE 
DOJEM INEJ POTRAVINY
Č. Odchýlka v súvislosti s kvalitou a zložením Názov, pod ktorým sa 

výrobok predáva
1. v porovnaní so syrom, úplné alebo čiastočné 

nahradenie mliečneho tuku rastlinným tukom
Imitácia syra

2. v porovnaní so šunkou, zloženie z mletých 
zložiek s podstatne zníženým podielom mäsa. 

Imitácia šunky

Or. de

Odôvodnenie

Spotrebiteľov čoraz častejšie zavádzajú imitované výrobky, pri ktorých sú niektoré zložky 
nahradené lacnejšími náhradami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 558
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – riadok 17

Text predložený Komisiou

Definícia kategórie potravín Označenie

17. Kostrové svalstvo1 cicavcov a vtáčích druhov 
uznaných za vhodné na ľudskú spotrebu s prirodzeným 
alebo vlastným tkanivom, ak celkový obsah tuku 
a spojivového tkaniva nepresahuje nižšie uvedené 

„… mäso“ a názov (názvy)2

druhov zvierat, z ktorých 
pochádza

                                               
1 Bránica a žuvacie svaly sú súčasťou kostrových svalov, pričom k nim nepatrí srdce, jazyk, svaly hlavy 
(okrem žuvacích), svaly zápästia, chodidla a chvosta.
2 Pri označovaní v angličtine možno toto označenie nahradiť všeobecným názvom zložky pre daný druh 
zvierat.
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hodnoty, a ak mäso tvorí zložku inej potraviny. Táto 
definícia sa netýka výrobkov definovaných ako 
„mechanicky separované mäso“.

Maximálny obsah tuku a spojivového tkaniva 
v zložkách označených pojmom „... mäso“

        Druh           Tuky            Spojové tkanivo1 (%)

Cicavce (okrem králikov 
a ošípaných) a zmesi 
druhov s prevažujúcimi 
cicavcami 25 25

Ošípané

30 25

Vtáky a králiky
15 10

Ak sú tieto maximálne limity prekročené, ale všetky 
ostatné kritériá definície „mäsa“ splnené, obsah „... 
mäsa“ sa príslušne upraví smerom nadol a 
v zozname zložiek musí byť okrem pojmu „... mäso“ 
uvedený aj obsah tuku a/alebo spojivového tkaniva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Definícia kategórie potravín Označenie

17. Kostrové svalstvo2 cicavcov a vtáčích druhov 
uznaných za vhodné na ľudskú spotrebu s prirodzeným 
alebo vlastným tkanivom, ak celkový obsah tuku 
a spojivového tkaniva nepresahuje nižšie uvedené 
hodnoty, a ak mäso tvorí zložku inej potraviny.  Táto 
definícia sa netýka výrobkov definovaných ako 
„mechanicky separované mäso“.

„… mäso“ a názov (názvy)3

druhov zvierat, z ktorých 
pochádza, za čím sa uvedú 
slová „z toho“ a podiel 
celkového tuku a spojivového 
tkaniva (v %)

Or. en

                                               
1 Obsah spojivového tkaniva sa vypočítava na základe pomeru medzi obsahom kolagénu a obsahom 
mäsových bielkovín. Obsah kolagénu znamená obsah hydroxyprolínu vynásobený faktorom 8.
2 Bránica a žuvacie svaly sú súčasťou kostrových svalov, pričom k nim nepatrí srdce, jazyk, svaly hlavy 
(okrem žuvacích), svaly zápästia, chodidla a chvosta.
3 Pri označovaní v angličtine možno toto označenie nahradiť všeobecným názvom zložky pre daný druh 
zvierat.
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Odôvodnenie

 Je neprijateľné, aby sa živočíšne výrobky zložené z 55 % tuku a spojivového tkaniva 
označovali ako „mäso“. Percentuálny podiel tuku a spojivového tkaniva by sa mal preto vždy 
uviesť v zozname zložiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 559
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – riadok 17 – ľavý stĺpec – definícia

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17. Kostrové svalstvo1 cicavcov a vtáčích 
druhov uznaných za vhodné na ľudskú 
spotrebu s prirodzeným alebo vlastným 
tkanivom, ak celkový obsah tuku 
a spojivového tkaniva nepresahuje nižšie 
uvedené hodnoty, a ak mäso tvorí zložku 
inej potraviny. Táto definícia sa netýka
výrobkov definovaných ako „mechanicky 
separované mäso“. 

17. Kostrové svalstvo2 cicavcov a vtáčích 
druhov uznaných za vhodné na ľudskú 
spotrebu s prirodzeným alebo vlastným 
tkanivom, ak celkový obsah tuku 
a spojivového tkaniva nepresahuje nižšie 
uvedené hodnoty, a ak mäso tvorí zložku 
inej potraviny. Táto definícia sa týka
výrobkov definovaných ako „mechanicky 
separované mäso“ len vtedy, ak spĺňajú 
podmienky prílohy III časť V kapitola III 
č. 3 nariadenia (ES) č. 853/2004.

Or. de

Odôvodnenie

Separované mäso vyrábané modernými technológiami za použitia nízkeho tlaku zodpovedá 
z hľadiska kvality a hygieny kvalite mletého mäsa. V mnohých krajinách EÚ je termín 
separované mäso natoľko sprofanovaný, že nie je možné pod týmto názvom predávať kvalitný 
výrobok. To má v týchto krajinách za následok vyššie ceny pre konečných spotrebiteľov 
a enormné skreslenie hospodárskej súťaže.

                                               
1 Bránica a žuvacie svaly sú súčasťou kostrových svalov, pričom k nim nepatrí srdce, jazyk, svaly hlavy 

(okrem žuvacích), svaly zápästia, chodidla a chvosta .
2 Bránica a žuvacie svaly sú súčasťou kostrových svalov, pričom k nim nepatrí srdce, jazyk, svaly hlavy 

(okrem žuvacích), svaly zápästia, chodidla a chvosta
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 560
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – riadok 17 – ľavý stĺpec – tabuľka – posledný riadok

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vtáky a králiky 15 10 Vtáky a králiky 30 25

To

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 561
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – riadok 18 – ľavý stĺpec

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18. Všetky druhy výrobkov spadajúcich 
pod definíciu „mechanicky separované 
mäso“.

18. Všetky druhy výrobkov spadajúcich 
pod definíciu „mechanicky separované 
mäso“ a nespĺňajúce kritériá prílohy III 
ods. V kapitola III č. 3 nariadenia (ES) č. 
853/2004. 

Or. de
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Odôvodnenie

Potrebné vsunutie na vymedzenie voči zmenenej prílohe VI – časť B- tabuľka – riadok 17 –
prvý stĺpec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 562
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť B – riadok 18 – pravý stĺpec 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„mechanicky separované mäso“ 
a názov(názvy) (3) druhov zvierat, 
z ktorých pochádza

„mechanicky separované mäso“ a názov 
(názvy) (3) druhov zvierat, z ktorých 
pochádza, za čím sa uvedú slová „z toho“ 
a podiel celkového tuku a spojivového 
tkaniva (v %)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri vyššie. Percentuálny podiel tuku a spojivového tkaniva by sa mal vždy uviesť v zozname 
zložiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 563
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť C – zoznam – riadok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Enzýmy1

__________________________________ 
1Špecifický názov alebo EC číslo nemusia byť 
uvedené.

Or. en

Odôvodnenie

Prídavné látky: Viaceré prídavné látky majú veľmi dlhé a/alebo technické názvy, ktoré 
spotrebiteľom neposkytujú dodatočné informácie, ale zaberajú značný priestor na etikete. Je 
preto oprávnené umožniť používanie kratších alebo všeobecnejších názvov.
Enzýmy: Skutočné názvy enzýmov nie sú pre spotrebiteľov informatívne a možno ich nájsť 
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v mnohých kategóriách. Všeobecný pojem „enzýmy“ je dostatočný na informovanie 
spotrebiteľov o výrobku. Tento prístup nie jedinečným, pretože sa už roky uplatňuje na 
modifikované škroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 564
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť C – zoznam – riadok 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celulózový extrakt1

__________________________________ 1Nie je 
potrebné uviesť špecifický názov alebo EC číslo.

Or. de

Odôvodnenie

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 Namen aufgeführt werden können.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 565
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Netto množstvo nie je povinné uvádzať 
v prípade potravín:

1. Netto množstvo nie je povinné uvádzať 
v prípade potravín:

(a) ktoré podliehajú výrazným stratám 
objemu alebo hmoty a predávajú sa na 
kusy alebo sa vážia v prítomnosti 
kupujúceho; alebo

(a) ktoré podliehajú výrazným stratám 
objemu alebo hmoty alebo nie sú balené 
a predávajú sa na kusy alebo sa vážia 
v prítomnosti kupujúceho; or

(b) ktorých netto hmotnosť je menšia ako 5 
g a 5 ml; toto ustanovenie sa však 
nevzťahuje na koreniny a bylinky.

(b) ktorých netto hmotnosť je menšia ako 5 
g a 5 ml; toto ustanovenie sa však 
nevzťahuje na koreniny a bylinky.
(ba) pre ktoré sú v iných právnych 
ustanoveniach udelené výnimky.
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Or. en

Odôvodnenie

Jazyková úprava v súlade s terminológiou používanou doteraz v [nemeckej verzii] smernice 
2000/13/ES o označovaní („Nettofüllmenge“).

Písmeno a): Cielené výrobky sú pri predaji spotrebiteľovi obvykle prezentované nezabalené. 
Slovo „alebo“ namiesto „a“ je pre túto kategóriu výrobkov správnejšie.

Písmeno c) Písmeno c) odkazuje na článok 2 ods. 2 smernice 2001/111/ES o cukroch 
(výnimka pre výrobky, ktorých hmotnosť je menej ako 20 g). V treťom odseku by sa preto 
malo jasne uviesť, že tieto osobitné ustanovenia zostávajú v platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 566
Renate Sommer

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ktoré podliehajú výrazným stratám 
objemu alebo hmoty a predávajú sa na 
kusy alebo sa vážia v prítomnosti 
kupujúceho; alebo

a) ktoré podliehajú výrazným stratám 
objemu alebo hmoty alebo sa predávajú na 
kusy alebo sa vážia v prítomnosti 
kupujúceho; alebo

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 567
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Netto množstvo nie je povinné uvádzať 
v prípade potravín:

1. Netto množstvo nie je povinné uvádzať 
v prípade potravín:

a) ktoré podliehajú výrazným stratám 
objemu alebo hmoty a predávajú sa na 
kusy alebo sa vážia v prítomnosti 
kupujúceho; alebo

a) ktoré podliehajú výrazným stratám 
objemu alebo hmoty a predávajú sa na 
kusy alebo sa vážia v prítomnosti 
kupujúceho; alebo

b) ktorých netto hmotnosť je menšia než 
5 g alebo 5 ml; toto ustanovenie sa však 

b) ktorých netto hmotnosť je menšia než 
5 g alebo 5 ml; toto ustanovenie sa však 
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nevzťahuje na koreniny a bylinky; nevzťahuje na koreniny a bylinky. alebo
ba) ktorých netto množstvo je menšie ako 
50 g pre cukrovinky, čokoládu a iné 
výrobky na báze kakaa, výrobky na báze 
mandlí alebo orechov alebo iných olejnín;
oder
bb) ktorých netto množstvo je menšie ako 
100 g pre keksy, koláče a iné jemné 
pekárske výrobky;
a bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
právne predpisy Spoločenstva.

Or. de

Odôvodnenie

Vo viacerých krajinách existuje v súčasnosti vnútroštátna výnimka z uvádzania netto 
množstva (napr. vo Francúzsku, v Nemecku, Írsku a Spojenom kráľovstve). Ak sa už tieto 
výnimky nemôžu udeľovať, v prílohe treba ustanoviť 50 g a 100 g ako najmenší spoločný 
menovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 568
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V prípade potraviny pevnej formy, ktorá 
je prítomná v kvapalnom médiu, sa uvádza 
aj netto hmotnosť v sušine potraviny bez 
kvapaliny.

5. V prípade potraviny pevnej formy, ktorá 
je prítomná v kvapalnom médiu, sa uvádza 
aj netto hmotnosť v sušine potraviny bez 
kvapaliny. Cena za kilogram danej 
potraviny je založená výlučne na netto 
hmotnosti v sušine potraviny.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabrániť mylnému informovaniu spotrebiteľov o cene uvedenej na označení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 569
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Príloha XI – časť A – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri rozhodovaní, čo predstavuje významné 
množstvo, sa spravidla berie do úvahy 
15 % odporúčanej dávky uvedenej v bode 
1, ktorú obsahuje 100 g alebo 100 ml alebo 
jedno balenie, ak toto balenie obsahuje len 
jednu porciu.

Pri rozhodovaní, čo predstavuje významné 
množstvo, sa spravidla berie do úvahy: 

– 15 % odporúčanej dennej dávky (RDA) 
na 100 g alebo porciu pri potravinách 
pevnej formy, alebo
– 7,5 % RDA na 100 ml alebo porciu pri 
tekutinách, alebo
– 5 % RDA na 100 kcal (12 % RDA 1 
MJ), alebo 
- množstvo stanovené odchýlkami 
udelenými podľa článku 6 nariadenia 
(ES) č. 1925/2006 Európskeho 
parlamentu a Rady z 20. decembra 2006 
o pridávaní vitamínov a minerálnych 
látok a niektorých ďalších látok do 
potravín, alebo
– ktorú obsahuje 100 g alebo 100 ml alebo 
jedno balenie, ak toto balenie obsahuje len 
jednu porciu.

Or. en

Odôvodnenie

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 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 570
Renate Sommer

Návrh nariadenia
Príloha XI – časť B

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ČASŤ B – REFERENČNÉ PRÍJMY 
ENERGIE A VYBRANÝCH ŽIVÍN 
OKREM VITAMÍNOV A MINERÁLOV 
(DOSPELÍ)

ČASŤ B – DENNÉ REFERENČNÉ 
PRÍJMY ENERGIE A VYBRANÝCH 
ŽIVÍN OKREM VITAMÍNOV 
A MINERÁLOV (DOSPELÍ)

Energia alebo 
živina

Referenčný 
príjem

Energia alebo 
živina

Referenčný 
príjem

Energetická 
hodnota

8400 kJ
(2000 kcal)

energetická 
hodnota

2000 kcal

bielkoviny 80 g
Celkový obsah 
tuku

70 g Celkový obsah 
tuku

70 g

nasýtené mastné 
kyseliny

20 g nasýtené mastné 
kyseliny

20 g

Uhľohydráty 230 g Uhľohydráty 230 g
Cukry 90 g Cukry 90 g
Soľ 6 g sodík 2,4 g

Or. de

Odôvodnenie

Mali by si uvádzať aj bielkoviny ako životne dôležitá živina, ktorá tiež prispieva k príjmu 
energie. Údaje osobitne pre cukry nie sú relevantné, pretože uhľohydráty sa uvádzajú 
celkovo. Energetická hodnota by sa mala uvádzať len v kcal, pretože tomuto údaju spotrebiteľ 
rozumie a používa ho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 571
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha XI – časť B – tabuľka – riadok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pridaný cukor1  45 g
__________________________________ 1Ak boli 
do potraviny pridané rafinované cukry, mal by sa 
upresniť ich obsah a percentuálny podiel ich 
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referenčných hodnôt.  

Or. en

Odôvodnenie

45 gramov pridaného cukru odporučila EFSA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 572
Elena Oana Antonescu

Návrh nariadenia
Príloha XI – časť B – riadky 4a, b, c, d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Energia alebo 
živina

Referenčný 
príjem

Energia alebo 
živina

Referenčný 
príjem

Energetická 
hodnota

8400 kJ 
(2000 kcal)

Energetická 
hodnota

8400 kJ
(2000 kcal)

Celkový obsah 
tuku

70 g Celkový obsah 
tuku

70 g

nasýtené mastné 
kyseliny

20 g nasýtené mastné 
kyseliny

20 g

mononenasýtené 
mastné kyseliny

34 g

polynenasýtené 
mastné kyseliny

16 g

mastné kyseliny 
omega-6

14 g

mastné kyseliny 
omega-3

2,2 g

Uhľohydráty 230 g Uhľohydráty 230 g
Cukry 90 g cukry 90 g
Soľ 6 g Soľ 6 g

Or. ro

Odôvodnenie

Zoznam živín by mal byť podrobnejší, pretože niektoré druhy tukov sú zdraviu prospešné a 
spotrebitelia by tak mali možnosť vybrať si výrobok na základe tejto informácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 573
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha XI – časť B

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Energia alebo 
živina

Referenčný 
príjem

Energia alebo 
živina

Referenčný 
príjem1

Energetická 
hodnota

8 400 kJ (2 
000 kcal)

Energetická 
hodnota

Celkový obsah 
tuku

70 g Celkový obsah 
tuku

nasýtené mastné 
kyseliny

20 g nasýtené mastné 
kyseliny

Uhľohydráty 230 g Uhľohydráty
cukry 90 g cukry
Soľ 6 g Soľ

1Hodnoty sa určia s odkazom na článok 
31, odsek 3a

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti predpokladané hodnoty v prílohe XI sa odlišujú od odporúčaní napr. Agentúry 
Spojeného kráľovstva pre potravinové normy alebo WHO. V poslednom stanovisku EFSA 
k výživovým referenčným hodnotám (5. augusta 2009) sa dospelo k záveru, že nie je možné 
určiť odporúčania pre cukry kvôli nedostatku údajov. Je preto rozumné počkať, dokým 
nebudú k dispozícii ďalšie vedecké informácie. 

Prepojenie na PDN k článku 31 ods. 3a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha XIII – časť Ca (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Časť Ca – Grafické zobrazenie označenia 
výživovej hodnoty
Ak sa označenie výživovej hodnoty 
zobrazuje aj graficky, môže sa okrem 
iných grafických zobrazení uvádzať 
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v jednej z týchto podôb:
Stĺpcový model

Model 1 + 4

Variant 1

Variant 2

Or. de

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebné vnímať spolu s PDN rovnakej navrhovateľky k článku 33 ods. 1.
Grafické zobrazenie môže podstatne zlepšiť pochopenie označenia výživných hodnôt zo strany 
spotrebiteľa.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 575
Carl Schlyter

Návrh nariadenia
Príloha XIIIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA XIIIa
KATEGÓRIE POTRAVÍN

Ako sa uvádza v článku 34 ods. 1 písm. b) 

V prípade potravín spadajúcich do jednej 
z týchto kategórií je povinné uvádzanie 
prostredníctvom viacfarebného 
kódovania:  
– hotové pokrmy
– balené výrobky živočíšneho pôvodu
– balené ľahké jedlá
– raňajkové obilniny
– nápoje okrem ovocných štiav v zmysle 
smernice Rady 2001/112/ES z 20. 
decembra 2001.

Or. en


