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Pozměňovací návrh 108
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

(15) Pravidla Společenství se vztahují
pouze na podniky, tedy na subjekty, které
kontinuálně a organizovaně provozují 
ziskovou ekonomickou aktivitu. Aktivity, 
jako je příležitostná manipulace, dodávky, 
podávání a prodej nebo bezplatné 
poskytování jídla soukromými osobami 
například při charitativních akcích nebo na 
trzích místní komunity a dále prodej jídla 
v různé formě přímého prodeje 
zemědělských produktů nespadá do 
působnosti tohoto nařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15 a) Aby se předešlo nadměrnému 
zatížení zejména malých a středních 
podniků v oblasti ruční výroby potravin a 
maloobchodu s potravinami, včetně 
malých a středních podniků, které jsou 
poskytovateli veřejného stravování, je 
třeba, aby se na veřejně nabízené 
nebalené výrobky malých a středních 
podniků nevztahovaly požadavky týkající 
se označování výrobků.

Or. el
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Pozměňovací návrh 110
Christofer Fjellner

 Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 24 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

(24) Některé složky nebo jiné látky či 
výrobky (například potravinářské přídatné 
látky), pokud jsou použity při výrobě 
potravin a zůstávají v nich přítomny, 
mohou u lidí vyvolávat alergie nebo 
nesnášenlivost, které mohou ohrožovat 
zdraví dotčených osob. Je proto důležité, 
aby byly poskytovány informace 
o přítomnosti potravinářských přídatných 
látek, pomocných a dalších látek 
s alergenními účinky, které jsou vědecky 
podložené, anebo o výrobcích, které 
mohou alergii či nesnášenlivost vyvolat, 
aby měli zejména spotřebitelé trpící 
potravinovou alergií nebo nesnášenlivostí 
možnost cíleně vybírat a zvolit si 
potraviny, které jsou pro ně bezpečné. Je 
třeba uvádět i stopová množství těchto 
látek, aby osoby trpící závažnými druhy 
alergií měly možnost bezpečného výběru 
potravin. V této souvislosti je třeba 
vypracovat společná pravidla.

Or. sv

Pozměňovací návrh 111
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné pro 
informovaný výběr, měly by být na 

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

alkoholických nápojích též uvedeny 
informace o jejich složkách. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(27a) V souladu s usnesením Evropského 
parlamentu a stanoviskem Evropského 
hospodářského a sociálního výboru1, a 
vzhledem k činnosti Komise a obavám 
široké veřejnosti ohledně škodlivých 
účinků alkoholu zejména v případě 
mladých a ohrožených spotřebitelů by 
Komise měla společně se členskými státy 
stanovit definici nápojů, typu 
„alkoholických limonád“, které jsou 
určeny především pro mladé lidi. Tyto 
nápoje by vzhledem ke své alkoholické 
povaze měly podléhat přísnějším 
požadavkům na označování a měly by se v 
obchodech prodávat odděleně od 
nealkoholických nápojů. 

__________________
1 Úř. věst. C 77, 31. 3. 2009, s. 73. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 21 z prvního čtení. 
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Pozměňovací návrh 113
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité poskytovat 
spotřebitelům informace o ostatních
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Unie ohledně označování vín již existují. 
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 
22. října 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní 
ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů)12 stanoví pravidla, která 
zajišťují ochranu a odpovídající 
informovanost spotřebitelů. Je tedy vhodné 
v této fázi vyloučit víno z povinnosti 
uvádět složky a poskytovat výživové údaje. 
Podobně je i ochrana spotřebitelů ve 
vztahu k některým alkoholickým nápojům 
zaručena nařízením Rady (EHS) č. 1601/91 
ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví 
obecná pravidla pro definici, označování a 
obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných vinných nápojů a 
aromatizovaných vinných koktejlů13 a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o 
definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin. Proto by měla stejná 
výjimka platit i pro nápoje spadající do 
oblasti působnosti uvedených dvou 
nařízení. 

(28) Je též důležité poskytovat 
spotřebitelům informace o alkoholických 
nápojích. Zvláštní pravidla Unie ohledně 
označování vín již existují. Nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, 
kterým se stanoví společná organizace 
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení 
pro některé zemědělské produkty (jednotné 
nařízení o společné organizaci trhů)12

stanoví pravidla, která zajišťují ochranu a 
odpovídající informovanost spotřebitelů. Je 
tedy vhodné v této fázi vyloučit víno z 
povinnosti uvádět složky a poskytovat 
výživové údaje. Podobně je i ochrana 
spotřebitelů ve vztahu k některým 
alkoholickým nápojům zaručena nařízením 
Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 
1991, kterým se stanoví obecná pravidla 
pro definici, označování a obchodní úpravu 
aromatizovaných vín, aromatizovaných 
vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů13 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 
15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin. Proto by měla stejná 
výjimka platit i pro nápoje spadající do 
oblasti působnosti uvedených dvou 
nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 



AM\861438CS.doc 7/157 PE460.950v01-00

CS

Pozměňovací návrh 114
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(29) Stejně je třeba přistupovat k nápojům 
srovnatelným s vínem, aromatizovanými 
víny, aromatizovanými vinnými nápoji, 
aromatizovanými vinnými koktejly a 
lihovinami a zajistit uplatňování stejných 
požadavků právních předpisů o 
poskytování informací o potravinách na 
tyto nápoje. Proto by se vynětí z povinnosti 
uvádět složení a výživové údaje měla 
vztahovat i na nápoje s obsahem alkoholu 
vyšším než 1,2 % objemových získané 
zkvašením ovoce nebo zeleniny, na 
medovinu a na všechny druhy piva. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(30) Komise by však měla do pěti let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
vypracovat zprávu o tom, zda by některé
skupiny nápojů měly být vyňaty zejména z 
povinnosti uvádět informace o energetické 
hodnotě, a uvádějící důvody pro možná 
vynětí, při zohlednění potřeby zajistit 
soulad s jinými příslušnými politikami 
Unie. Komise může v souvislosti s tímto 
nařízením rovněž navrhnout zvláštní 
požadavky, bude-li to nezbytné. 

(30) Komise by však měla do pěti let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
vypracovat zprávu o tom, zda by všechny
skupiny alkoholických nápojů měly být 
vyňaty zejména z povinnosti uvádět 
informace o energetické hodnotě, a 
uvádějící důvody pro možná vynětí, při 
zohlednění potřeby zajistit soulad s jinými 
příslušnými politikami Unie. Komise by 
měla v souvislosti s tímto nařízením 
rovněž navrhnout zvláštní požadavky, 
bude-li to vhodné. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(30) Komise by však měla do pěti let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
vypracovat zprávu o tom, zda by některé 
skupiny nápojů měly být vyňaty zejména z 
povinnosti uvádět informace o energetické 
hodnotě, a uvádějící důvody pro možná 
vynětí, při zohlednění potřeby zajistit 
soulad s jinými příslušnými politikami 
Unie. Komise může v souvislosti s tímto 
nařízením rovněž navrhnout zvláštní 
požadavky, bude-li to nezbytné. 

(30) Komise by však měla do pěti let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
vypracovat zprávu o tom, zda by 
alkoholické nápoje měly být vyňaty 
zejména z povinnosti uvádět informace o 
energetické hodnotě, a uvádějící důvody 
pro možná vynětí, při zohlednění potřeby 
zajistit soulad s jinými příslušnými 
politikami Unie. Komise může v 
souvislosti s tímto nařízením rovněž 
navrhnout zvláštní požadavky, bude-li to 
nezbytné. 

Or. en

Odůvodnění

Zacházet s jednotlivými skupinami alkoholických nápojů odlišně – ať už kvůli jejich složkám 
nebo pro účely nutričního označování či označování energetické hodnoty – je neodůvodněné. 
Všechna hlediska mají být zvážena ve zprávě Komise v období 5 let od vstupu nového nařízení 
v platnost. Přestože Radou navrhované zavedení případného rozdílného zacházení je nové, 
Parlament v průběhu prvního čtení schválil, že by se mezi jednotlivými kategoriemi 
alkoholických nápojů nemělo rozlišovat. 

Pozměňovací návrh 117
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(31) Země původu nebo místo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, pokud 
by opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo místa 
provenience daného výrobku. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 

(31) Země původu nebo místo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy 
v souladu s článkem 25 povinně uvádět, 
pokud by opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo místa 
provenience daného výrobku. Ve všech 
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místa provenience mělo být provedeno tak, 
aby spotřebitele nemátlo, a na základě 
jasně stanovených kritérií, která zajišťují 
stejné podmínky pro zástupce výrobního 
odvětví a spotřebitelům poskytují 
srozumitelnější informace o zemi původu 
nebo místě provenience potraviny. Tato 
kritéria by se neměla vztahovat na uvedení 
jména nebo adresy provozovatele 
potravinářského podniku.

případech by uvedení země původu nebo 
místa provenience mělo být provedeno tak, 
aby spotřebitele nemátlo, a na základě 
jasně stanovených kritérií, která zajišťují 
stejné podmínky pro zástupce výrobního 
odvětví a spotřebitelům poskytují 
srozumitelnější informace o zemi původu 
nebo místě provenience potraviny. Tato 
kritéria se nevztahují na uvedení jména 
nebo adresy provozovatele potravinářského 
podniku.

Or. it

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 309 postoje Parlamentu v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(31) Země původu nebo místo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, pokud 
by opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo místa 
provenience daného výrobku. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
místa provenience mělo být provedeno tak, 
aby spotřebitele nemátlo, a na základě 
jasně stanovených kritérií, která zajišťují 
stejné podmínky pro zástupce výrobního 
odvětví a spotřebitelům poskytují 
srozumitelnější informace o zemi původu 
nebo místě provenience potraviny. Tato 
kritéria by se neměla vztahovat na uvedení 
jména nebo adresy provozovatele 
potravinářského podniku. 

(31) Země původu nebo místo provenience 
potraviny by se měla v souladu s čl. 9 odst. 
1 písm. i) uvádět povinně a vždy, pokud by 
opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo místa 
provenience daného výrobku. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
místa provenience mělo být provedeno tak, 
aby spotřebitele nemátlo, a na základě 
jasně stanovených kritérií, která zajišťují 
stejné podmínky pro zástupce výrobního 
odvětví a spotřebitelům poskytují 
srozumitelnější informace o zemi původu 
nebo místě provenience potraviny. Tato 
kritéria by se neměla vztahovat na uvedení 
jména nebo adresy provozovatele 
potravinářského podniku. 

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 309 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 119
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(32) V některých případech mohou 
provozovatelé potravinářských podniků 
chtít dobrovolně uvést původ dané 
potraviny, aby spotřebitele upozornili na 
kvality svého výrobku. Tato označení by 
též měla splňovat harmonizovaná kritéria.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 120
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(33) Označení původu je v Unii 
v současné době povinné pro hovězí maso 
a výrobky z hovězího masa15 v důsledku 
krizové situace, která vznikla v souvislosti 
s bovinní spongiformní encefalopatií 
a vedla k vytvoření spotřebitelských 
očekávání. Z posouzení dopadu 
provedeného Komisí je zřejmé, že původ 
masa má pro spotřebitele prvořadý 
význam. V Unii je značně rozšířena 
konzumace i jiného masa, jako je maso 
vepřové, skopové, kozí nebo drůbeží. Je 
proto vhodné stanovit pro tyto produkty 
povinné označení původu. Zvláštní 
požadavky na označení původu by mohly 
být pro různé druhy masa odlišné podle 
charakteristik daných druhů zvířat. Je 
vhodné umožnit stanovení povinných 

vypouští se
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požadavků, které by se mohly odlišovat 
pro různé druhy masa, prostřednictvím 
prováděcích pravidel při zohlednění 
zásady proporcionality a správní zátěže 
pro provozovatele potravinářských 
podniků a donucovací orgány.
__________________

15.Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. 
července 2000 o systému identifikace a 
evidence skotu, o označování hovězího 
masa a výrobků z hovězího masa (Úř. věst. 
L 204, 11.8.2000, s. 1)

Or. nl

Odůvodnění

Musí být zabráněno tomu, aby povinné označení původu vepřového, skopového, kozího a 
drůbežího masa sloužilo jako známka kvality. Nezávisle na tom, ve kterém členském státu jsou 
potraviny vyprodukovány, musí být vysoké kvality. Povinné označování původu povede k 
zvýšení administrativní zátěže podniků.

Pozměňovací návrh 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(33) Označení původu je v Unii v současné 
době povinné pro hovězí maso a výrobky z 
hovězího masa15 v důsledku krizové 
situace, která vznikla v souvislosti s 
bovinní spongiformní encefalopatií a vedla 
k vytvoření spotřebitelských očekávání. Z 
posouzení dopadu provedeného Komisí je 
zřejmé, že původ masa má pro spotřebitele 
prvořadý význam. V Unii je značně 
rozšířena konzumace i jiného masa, jako je 
maso vepřové, skopové, kozí nebo drůbeží. 
Je proto vhodné stanovit pro tyto produkty 
povinné označení původu. Zvláštní 

(33) Označení původu je v Unii v současné 
době povinné pro hovězí maso a výrobky z 
hovězího masa15 v důsledku krizové 
situace, která vznikla v souvislosti s 
bovinní spongiformní encefalopatií a vedla 
k vytvoření spotřebitelských očekávání. Z 
posouzení dopadu provedeného Komisí je 
zřejmé, že původ masa má pro spotřebitele 
prvořadý význam. V Unii je značně 
rozšířena konzumace i jiného masa, jako je 
maso vepřové, skopové, kozí nebo drůbeží. 
Je proto vhodné stanovit pro tyto produkty 
povinné označení původu, a to i v případě, 
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požadavky na označení původu by mohly 
být pro různé druhy masa odlišné podle 
charakteristik daných druhů zvířat. Je 
vhodné umožnit stanovení povinných 
požadavků, které by se mohly odlišovat pro 
různé druhy masa, prostřednictvím 
prováděcích pravidel při zohlednění zásady 
proporcionality a správní zátěže pro 
provozovatele potravinářských podniků a 
donucovací orgány. 

že jsou použity ve zpracovaných 
potravinách. Zvláštní požadavky na 
označení původu by mohly být pro různé 
druhy masa odlišné podle charakteristik 
daných druhů zvířat. Je vhodné umožnit 
stanovení povinných požadavků, které by 
se mohly odlišovat pro různé druhy masa, 
prostřednictvím prováděcích pravidel při 
zohlednění zásady proporcionality a 
správní zátěže pro provozovatele 
potravinářských podniků a donucovací 
orgány. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitelé věděli, odkud maso pochází, a to i v případě, kdy je maso použito 
ve zpracovaných potravinách. V opačném případě by byl tento údaj pro spotřebitele 
zavádějící, protože by mohli předpokládat, že jestliže pochází zpracovaný produkt z určitého 
místa, musí ze stejného místa pocházet i maso, což však nemusí odpovídat skutečnosti. Řada 
spotřebitelů má značný zájem na dobrých životních podmínkách zvířat a vlivu přepravy na 
dlouhé vzdálenosti na životní prostředí, a proto musí mít tyto informace k dispozici. 

Pozměňovací návrh 122
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(33) Označení původu je v Unii v současné 
době povinné pro hovězí maso a výrobky 
z hovězího masa15 v důsledku krizové 
situace, která vznikla v souvislosti 
s bovinní spongiformní encefalopatií 
a vedla k vytvoření spotřebitelských 
očekávání. Z posouzení dopadu 
provedeného Komisí je zřejmé, že původ 
masa má pro spotřebitele prvořadý 
význam. V Unii je značně rozšířena 
konzumace i jiného masa, jako je maso 
vepřové, skopové, kozí nebo drůbeží. Je 
proto vhodné stanovit pro tyto produkty 
povinné označení původu. Zvláštní 
požadavky na označení původu by mohly 
být pro různé druhy masa odlišné podle 

(33) Označení původu je v Unii v současné 
době povinné pro hovězí maso a výrobky 
z hovězího masa15 v důsledku krizové 
situace, která vznikla v souvislosti 
s bovinní spongiformní encefalopatií 
a vedla k vytvoření spotřebitelských 
očekávání. Z posouzení dopadu 
provedeného Komisí je zřejmé, že původ 
masa má pro spotřebitele prvořadý 
význam. V Unii je značně rozšířena 
konzumace i jiného masa, jako je maso 
vepřové, skopové, kozí nebo drůbeží. Je 
proto vhodné stanovit pro tyto produkty 
povinné označení původu. Je vhodné 
umožnit stanovení povinných požadavků.
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charakteristik daných druhů zvířat. Je 
vhodné umožnit stanovení povinných 
požadavků, které by se mohly odlišovat 
pro různé druhy masa, prostřednictvím 
prováděcích pravidel při zohlednění 
zásady proporcionality a správní zátěže 
pro provozovatele potravinářských 
podniků a donucovací orgány.

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(33) Označení původu je v Unii v současné 
době povinné pro hovězí maso a výrobky z 
hovězího masa15 v důsledku krizové 
situace, která vznikla v souvislosti s 
bovinní spongiformní encefalopatií a vedla 
k vytvoření spotřebitelských očekávání. Z 
posouzení dopadu provedeného Komisí je 
zřejmé, že původ masa má pro spotřebitele 
prvořadý význam. V Unii je značně 
rozšířena konzumace i jiného masa, jako je 
maso vepřové, skopové, kozí nebo drůbeží. 
Je proto vhodné stanovit pro tyto produkty 
povinné označení původu. Zvláštní 
požadavky na označení původu by mohly 
být pro různé druhy masa odlišné podle 
charakteristik daných druhů zvířat. Je 
vhodné umožnit stanovení povinných 
požadavků, které by se mohly odlišovat pro 
různé druhy masa, prostřednictvím 
prováděcích pravidel při zohlednění zásady 
proporcionality a správní zátěže pro 
provozovatele potravinářských podniků a 
donucovací orgány. 

(33) Označení původu je v Unii v současné 
době povinné pro hovězí maso a výrobky z 
hovězího masa15 v důsledku krizové 
situace, která vznikla v souvislosti s 
bovinní spongiformní encefalopatií a vedla
k vytvoření spotřebitelských očekávání. Z 
posouzení dopadu provedeného Komisí je 
zřejmé, že původ masa má pro spotřebitele 
prvořadý význam. V Unii je značně 
rozšířena konzumace i jiného masa, jako je 
maso vepřové, skopové, kozí nebo drůbeží. 
Je proto vhodné stanovit pro tyto produkty 
povinné označení původu, a to i v případě, 
že jsou použity ve zpracovaných 
potravinách. U masa a drůbeže se může v 
označení země nebo místo provenience 
masa uvádět jediné místo pouze v případě, 
že se zvířata narodila, byla chována a 
poražena ve stejné zemi nebo na stejném 
místě. V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde 
se zvířata narodila, byla chována a 
poražena. Zvláštní požadavky na označení 
původu by mohly být pro různé druhy 
masa odlišné podle charakteristik daných 
druhů zvířat. Je vhodné umožnit stanovení 
povinných požadavků, které by se mohly 
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odlišovat pro různé druhy masa, 
prostřednictvím prováděcích pravidel při 
zohlednění zásady proporcionality a 
správní zátěže pro provozovatele 
potravinářských podniků a donucovací 
orgány. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(33 a) Stejně vysoké očekávání mají 
spotřebitelé, i pokud jde o údaje týkající se 
hlavní složky potraviny, zejména 
u potravin obsahujících jedinou složku 
a u složek představujících podstatnou část 
konečné potraviny. Je tedy žádoucí, aby 
byla zavedena povinnost uvádět údaj 
o původu složek, které se na výrobě 
potraviny podílejí více než 50 %.
Konkrétní požadavky na uvádění údaje 
o původu se však mohou u jednotlivých 
druhů složek lišit, a to v závislosti na 
jejich vlastnostech a na způsobu jejich 
používání. Je tedy vhodné stanovit, aby 
byla vypracována prováděcí pravidla, 
která by zohlednila jak zásadu 
proporcionality, tak i administrativní 
zátěž, kterou ponesou hospodářské 
subjekty v odvětví potravinářství a
donucovací orgány.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 125
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(34) Ustanovení týkající se povinného 
označení původu byla vyvinuta na základě 
vertikálních přístupů, jako v případě 
medu16, ovoce a zeleniny17, ryb18, 
hovězího masa a výrobků z hovězího 
masa19 a olivového oleje20. Je třeba 
prověřit možnost rozšíření povinnosti 
uvádět označení původu i na obalech 
jiných potravin. Z tohoto důvodu je 
vhodné požádat Komisi, aby připravila 
zprávy týkající se těchto potravin: jiné 
druhy masa než maso hovězí, vepřové, 
skopové, kozí a drůbeží; mléko; mléko 
využívané jako složka v mléčných 
výrobcích; maso využívané jako složka v 
potravinách; nezpracované potraviny; 
produkty s jedinou složkou; složky, které 
se na potravině podílejí více než 50 %. 
Jelikož mléko je jedním z produktů, 
u nichž je označení původu považováno za 
obzvláště významné, měla by být zpráva 
Komise o tomto produktu k dispozici co 
nejdříve. Na základě závěrů těchto zpráv 
může Komise předložit návrhy na úpravu 
příslušných předpisů Unie nebo případně 
předložit nové iniciativy na odvětvovém 
základě.

vypouští se

__________________
20. Nařízení Komise (ES) č. 1019/2002 ze 
dne 13. června 2002 o obchodních 
normách pro olivový olej (Úř. věst. L 155, 
14.6.2002, s. 27).

Or. nl

Odůvodnění

Musí být zabráněno tomu, aby povinné označení původu vepřového, skopového, kozího a 
drůbežího masa sloužilo jako známka kvality. Totéž platí pro mléko, mléčné výrobky a 
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nezpracované potraviny. Nezávisle na tom, ve kterém členském státu jsou potraviny 
vyprodukovány, musí být vysoké kvality. Povinné označování původu vede k další 
administrativní zátěži podniků.

Pozměňovací návrh 126
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(34) Ustanovení týkající se povinného 
označení původu byla vyvinuta na základě 
vertikálních přístupů, jako v případě 
medu16, ovoce a zeleniny17, ryb18, hovězího 
masa a výrobků z hovězího masa19

a olivového oleje20. Je třeba prověřit 
možnost rozšíření povinnosti uvádět 
označení původu i na obalech jiných 
potravin. Z tohoto důvodu je vhodné 
požádat Komisi, aby připravila zprávy 
týkající se těchto potravin: jiné druhy masa 
než maso hovězí, vepřové, skopové, kozí 
a drůbeží; mléko; mléko využívané jako 
složka v mléčných výrobcích; maso 
využívané jako složka v potravinách; 
nezpracované potraviny; produkty 
s jedinou složkou; složky, které se na 
potravině podílejí více než 50 %. Jelikož 
mléko je jedním z produktů, u nichž je 
označení původu považováno za obzvláště 
významné, měla by být zpráva Komise 
o tomto produktu k dispozici co nejdříve. 
Na základě závěrů těchto zpráv může 
Komise předložit návrhy na úpravu 
příslušných předpisů Unie nebo případně 
předložit nové iniciativy na odvětvovém 
základě.

(34) Ustanovení týkající se povinného 
označení původu byla vyvinuta na základě 
vertikálních přístupů, jako v případě 
medu16, ovoce a zeleniny17, ryb18, hovězího 
masa a výrobků z hovězího masa19

a olivového oleje20. Je třeba rozšířit
povinnosti uvádět označení původu i na 
obalech jiných potravin, jako jsou: jiné 
druhy masa než maso hovězí; mléko; 
mléko využívané jako složka v mléčných 
výrobcích; maso využívané jako složka 
v potravinách; nezpracované potraviny; 
produkty s jedinou složkou. Jelikož mléko 
je jedním z produktů, u nichž je označení 
původu považováno za obzvláště 
významné, měla by být zpráva Komise 
o tomto produktu k dispozici co nejdříve. 
Na základě závěrů těchto zpráv může 
Komise předložit návrhy na úpravu 
příslušných předpisů Unie nebo případně 
předložit nové iniciativy na odvětvovém 
základě.

Or. it
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Pozměňovací návrh 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(34) Ustanovení týkající se povinného 
označení původu byla vyvinuta na základě 
vertikálních přístupů, jako v případě 
medu1, ovoce a zeleniny2, ryb3, hovězího 
masa a výrobků z hovězího masa4

a olivového oleje. Je třeba prověřit 
možnost rozšíření povinnosti uvádět 
označení původu i na obalech jiných 
potravin. Z tohoto důvodu je vhodné 
požádat Komisi, aby připravila zprávy 
týkající se těchto potravin: jiné druhy masa 
než maso hovězí, vepřové, skopové, kozí 
a drůbeží; mléko; mléko využívané jako 
složka v mléčných výrobcích; maso 
využívané jako složka v potravinách; 
nezpracované potraviny; produkty 
s jedinou složkou; složky, které se na 
potravině podílejí více než 50 %. Jelikož 
mléko je jedním z produktů, u nichž je 
označení původu považováno za obzvláště 
významné, měla by být zpráva Komise 
o tomto produktu k dispozici co nejdříve. 
Na základě závěrů těchto zpráv může 
Komise předložit návrhy na úpravu 
příslušných předpisů Unie nebo případně 
předložit nové iniciativy na odvětvovém 
základě.

(34) Ustanovení týkající se povinného 
označení původu byla vyvinuta na základě 
vertikálních přístupů, jako v případě 
medu1, ovoce a zeleniny2, ryb3, hovězího
masa a výrobků z hovězího masa4

a olivového oleje. Je třeba prověřit 
možnost rozšíření povinnosti uvádět 
označení původu i na obalech jiných 
potravin. Z tohoto důvodu je vhodné 
požádat Komisi, aby připravila zprávy 
týkající se těchto potravin: jiné druhy masa 
než maso hovězí, vepřové, skopové, kozí 
a drůbeží; mléko; mléko využívané jako 
složka v mléčných výrobcích; maso 
využívané jako složka v potravinách; 
nezpracované potraviny. Jelikož mléko je 
jedním z produktů, u nichž je označení 
původu považováno za obzvláště 
významné, měla by být zpráva Komise 
o tomto produktu k dispozici co nejdříve. 
Na základě závěrů těchto zpráv může 
Komise předložit návrhy na úpravu 
příslušných předpisů Unie nebo případně 
předložit nové iniciativy na odvětvovém 
základě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(34) Ustanovení týkající se povinného 
označení původu byla vyvinuta na základě 
vertikálních přístupů, jako v případě 
medu16, ovoce a zeleniny17, ryb18, hovězího 
masa a výrobků z hovězího masa19

a olivového oleje20. Je třeba prověřit 
možnost rozšíření povinnosti uvádět 
označení původu i na obalech jiných 
potravin. Z tohoto důvodu je vhodné 
požádat Komisi, aby připravila zprávy 
týkající se těchto potravin: jiné druhy masa 
než maso hovězí, vepřové, skopové, kozí 
a drůbeží; mléko; mléko využívané jako 
složka v mléčných výrobcích; maso 
využívané jako složka v potravinách; 
nezpracované potraviny; produkty 
s jedinou složkou; složky, které se na 
potravině podílejí více než 50 %. Jelikož 
mléko je jedním z produktů, u nichž je 
označení původu považováno za obzvláště 
významné, měla by být zpráva Komise 
o tomto produktu k dispozici co nejdříve. 
Na základě závěrů těchto zpráv může 
Komise předložit návrhy na úpravu 
příslušných předpisů Unie nebo případně 
předložit nové iniciativy na odvětvovém 
základě.

(34) Ustanovení týkající se povinného 
označení původu byla vyvinuta na základě 
vertikálních přístupů, jako v případě 
medu16, ovoce a zeleniny17, ryb18, hovězího 
masa a výrobků z hovězího masa19

a olivového oleje20. Je třeba prověřit 
možnost rozšíření povinnosti uvádět 
označení původu i na obalech jiných 
potravin. Z tohoto důvodu, s ohledem na 
ochranu spotřebitele, jsou ustanovení 
týkající se původu povinná pro tyto 
potraviny: jiné druhy masa než maso 
hovězí, vepřové, skopové, kozí a drůbeží; 
mléko; mléko využívané jako složka 
v mléčných výrobcích; maso využívané 
jako složka v potravinách; nezpracované 
potraviny; produkty s jedinou složkou; 
složky, které se na potravině podílejí více 
než 50 %. Jelikož mléko je jedním 
z produktů, u nichž je označení původu 
považováno za obzvláště významné, měla 
by být zpráva Komise o tomto produktu 
k dispozici co nejdříve. Na základě závěrů 
těchto zpráv může Komise předložit 
návrhy na úpravu příslušných předpisů 
Unie nebo případně předložit nové 
iniciativy na odvětvovém základě.

Or. it

Pozměňovací návrh 129
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(35) Nepreferenční pravidla Unie týkající 
se původu jsou stanovena v nařízení Rady
(EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, 
kterým se vydává celní kodex 

vypouští se
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Společenství21, a v prováděcích pravidlech 
k němu obsažených v nařízení Komise 
(EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, 
kterým se provádí nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství22. Určení země původu 
potravin se bude řídit uvedenými pravidly, 
s nimiž jsou provozovatelé 
potravinářských podniků i správní orgány 
dobře obeznámeny, což by mělo 
usnadňovat jejich provádění.
__________________
22. Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(42) Aby při současné úrovni poznatků v 
oblasti výživy poskytované informace o 
výživové hodnotě náležitě působily na 
průměrného spotřebitele a sloužily účelu 
zajištění informovanosti, pro který byly 
zavedeny, měly by být jednoduché a 
srozumitelné. Uvedení informací o 
výživové hodnotě potravin zčásti na přední 
a zčásti na zadní straně balení by mohlo 
vést k matení spotřebitelů. Výživové údaje 
by se proto měly nacházet ve stejném
zorném poli. Některé z informací je navíc 
možné dobrovolně zopakovat například na 
přední straně obalu. Ponechání volnosti, 
pokud jde o uvedení informací, které 
mohou být opakovány, by mohlo vyústit v 
matení spotřebitelů. Proto je zapotřebí 
upřesnit, které informace se mohou 
opakovat, aby se zajistilo, že spotřebitelé 
mohou snadno při nákupu potravin 
spatřit základní výživové informace. 

(42) Aby při současné úrovni poznatků v 
oblasti výživy poskytované informace o 
výživové hodnotě náležitě působily na 
průměrného spotřebitele a sloužily účelu 
zajištění informovanosti, pro který byly 
zavedeny, měly by být jednoduché a 
srozumitelné. Z výzkumu vyplývá, že 
spotřebitelé chtějí informace o hlavních 
čtyřech živinách (o tucích, mastných 
nasycených kyselinách, cukru a soli) a o 
energetické hodnotě v hlavním zorném 
poli nebo na „přední straně obalu“, neboť 
tyto informace považují za užitečné při 
rozhodování o nákupu potraviny. Proto by 
toto omezené množství nutričních údajů 
mělo být povinně umístěno na přední 
straně obalu a doplněno podrobnějšími 
povinnými nutričními údaji na zadní 
straně obalu. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(42) Aby při současné úrovni poznatků v 
oblasti výživy poskytované informace o 
výživové hodnotě náležitě působily na 
průměrného spotřebitele a sloužily účelu 
zajištění informovanosti, pro který byly 
zavedeny, měly by být jednoduché a 
srozumitelné. Uvedení informací o 
výživové hodnotě potravin zčásti na přední 
a zčásti na zadní straně balení by mohlo 
vést k matení spotřebitelů. Výživové údaje 
by se proto měly nacházet ve stejném 
zorném poli. Některé z informací je navíc 
možné dobrovolně zopakovat například na 
přední straně obalu. Ponechání volnosti, 
pokud jde o uvedení informací, které 
mohou být opakovány, by mohlo vyústit v 
matení spotřebitelů. Proto je zapotřebí 
upřesnit, které informace se mohou 
opakovat, aby se zajistilo, že spotřebitelé 
mohou snadno při nákupu potravin spatřit 
základní výživové informace. 

(42) Aby při současné úrovni poznatků v 
oblasti výživy poskytované informace o 
výživové hodnotě náležitě působily na 
průměrného spotřebitele a sloužily účelu 
zajištění informovanosti, pro který byly 
zavedeny, měly by být jednoduché a 
srozumitelné. Nejdůležitější informace o 
výživové hodnotě potravin by měly být 
uvedeny na přední straně balení, přičemž 
úplné informace o výživové hodnotě by 
měly být uvedeny na zadní straně obalu. 
Tím se zajistí, že spotřebitelé mohou 
snadno při nákupu potravin spatřit základní 
výživové informace. 

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby mohli spotřebitelé snadno porovnávat podobné produkty a přijímat 
informovaná rozhodnutí pro zdravější alternativy, musí být nejdůležitější informace uvedeny 
zřetelně na přední straně produktu. 

Pozměňovací návrh 132
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(43) V zájmu povzbuzení provozovatelů 
potravinářských podniků k tomu, aby 
dobrovolně uváděli informace, jež jsou 
součástí výživových údajů pro potraviny,
jako jsou alkoholické nápoje a nebalené 
potraviny, které mohou být osvobozeny od 
povinnosti nést výživové údaje, by mělo 
být možné uvádět pouze omezené prvky 
výživových údajů. Je však záhodno jasně 
stanovit, které informace mohou být 
dobrovolně uváděny, aby se zabránilo 
uvedení spotřebitelů v omyl neomezenou 
volbou provozovatele potravinářského 
podniku. 

(43) V zájmu povzbuzení provozovatelů 
potravinářských podniků k tomu, aby 
dobrovolně uváděli informace, jež jsou 
součástí výživových údajů, např. pro 
nebalené potraviny, které mohou být 
osvobozeny od povinnosti nést výživové 
údaje, by mělo být možné uvádět pouze 
omezené prvky výživových údajů. Je však 
záhodno jasně stanovit, které informace 
mohou být dobrovolně uváděny, aby se 
zabránilo uvedení spotřebitelů v omyl 
neomezenou volbou provozovatele 
potravinářského podniku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(44) V poslední době došlo k vývoji v 
oblasti vyjadřování výživových údajů nebo 
v jejich obchodní úpravě, kdy se v 
některých členských státech a organizacích 
potravinářského odvětví používá jiný 
způsob než na 100 g / 100 ml / 1 porci, a to 
grafické vyjádření nebo symboly. Tyto 
další způsoby vyjádření a obchodní úpravy 
mohou spotřebitelům pomoci lépe 
porozumět výživovým údajům. Dostatečné 
doklady o tom, jak průměrný spotřebitel 
chápe a používá alternativní vyjádření a 
obchodní úpravu informací, však nejsou k 
dispozici pro celou Unii. Proto je vhodné 
umožnit vývoj různých způsobů vyjádření 
a obchodní úpravy na základě kritérií 
uvedených v tomto nařízení a vyzvat 
Komisi, aby vypracovala zprávu o 

(44) V poslední době došlo k vývoji v 
oblasti vyjadřování výživových údajů nebo 
v jejich obchodní úpravě, kdy se v 
některých členských státech a organizacích 
potravinářského odvětví používá jiný 
způsob než na 100 g / 100 ml / 1 porci, a to 
grafické vyjádření nebo symboly. Tyto 
další způsoby vyjádření a obchodní úpravy 
mohou spotřebitelům pomoci lépe 
porozumět výživovým údajům. Z 
dostupných dokladů vyplývá, že 
zjednodušený způsob označování, který 
zahrnuje vícebarevné kódování pro 
snadnější a rychlejší výklad výživových 
údajů, je z hlediska spotřebitele nejlepší a 
upřednostňovanou možností. 
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používání těchto způsobů vyjádření a 
obchodní úpravy, jejich vlivu na vnitřní 
trh a vhodnosti další harmonizace. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 33 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 134
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(50) Pokud jde o otázky výslovně 
harmonizované tímto nařízením, neměly by 
mít členské státy možnost přijímat 
vnitrostátní předpisy, pokud by to nebylo 
povoleno právem Unie. Toto nařízení by 
nemělo členským státům bránit v přijímání 
vnitrostátních předpisů ve věcech, které 
jím nejsou výslovně harmonizovány.

(50) Pokud jde o otázky výslovně 
harmonizované tímto nařízením, neměly by 
mít členské státy možnost přijímat 
vnitrostátní předpisy, pokud by to nebylo 
povoleno právem Unie. Toto nařízení by 
nemělo členským státům bránit v přijímání 
vnitrostátních předpisů ve věcech, které 
jím nejsou výslovně harmonizovány, 
pokud členské státy prokáží, že tato 
opatření jsou nezbytná, a oznámí kroky, 
které hodlají podniknout tak, aby bylo 
zajištěno, že uplatňování těchto opatření 
bude co nejméně omezovat obchod;

Or. el

Pozměňovací návrh 135
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(58) Komise by měla být zmocněna
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 

(58) Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie by 
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fungování Evropské unie, mimo jiné pokud 
jde o zprostředkování určitých povinných 
údajů jiným způsobem, než jejich 
uvedením na obalu nebo etiketě, o seznam 
potravin, u nichž se nevyžaduje uvedení 
seznamu složek, o opětovný přezkum 
seznamu látek nebo produktů 
vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost 
nebo o seznam živin, který lze uvádět 
dobrovolně. Je zvláště důležité, aby 
Komise v průběhu příprav vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. 

měla být přenesena na Komisi, mimo jiné 
pokud jde o zprostředkování určitých 
povinných údajů jiným způsobem, než 
jejich uvedením na obalu nebo etiketě, o 
seznam potravin, u nichž se nevyžaduje 
uvedení seznamu složek, o opětovný 
přezkum seznamu látek nebo produktů 
vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost 
nebo o seznam živin, který lze uvádět 
dobrovolně. Je zvláště důležité, aby 
Komise v průběhu příprav vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby Evropskému parlamentu a 
Radě byly souběžně, včas a odpovídajícím 
způsobem předány příslušné dokumenty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(59) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení by Komise měla 
být pověřena přijímat prováděcí pravidla
týkající se mimo jiné způsobů vyjádření 
jednoho nebo více údajů prostřednictvím 
piktogramů nebo symbolů namísto slov 
nebo čísel, kontrastu mezi tiskem a 
pozadím, způsobu uvádění data minimální 
trvanlivosti, způsobu uvádění země původu 
nebo místa provenience v případě masa, 
přesnosti uvedených hodnot, pokud jde o 
výživové údaje, nebo vyjadřování 
výživových údajů na jednu porci nebo 
jednotku spotřeby. V souladu s článkem 
291 Smlouvy o fungování Evropské unie 
se formou nařízení předem přijatého 
řádným legislativním postupem přijmou
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 

(59) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení by měly být 
prováděcí pravomoci týkající se mimo jiné 
způsobů vyjádření jednoho nebo více údajů 
prostřednictvím piktogramů nebo symbolů 
namísto slov nebo čísel, kontrastu mezi 
tiskem a pozadím, způsobu uvádění data 
minimální trvanlivosti, způsobu uvádění 
země původu nebo místa provenience v 
případě masa, přesnosti uvedených hodnot, 
pokud jde o výživové údaje, nebo 
vyjadřování výživových údajů na jednu 
porci nebo jednotku spotřeby svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
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členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Do přijetí 
takového nového nařízení se i nadále 
použije rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze 
dne 28. června 1999 o postupech pro 
výkon prováděcích pravomocí svěřených 
Komisi26, s výjimkou regulativního 
postupu s kontrolou, který se nepoužije,

způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na
provozovatele potravinářských podniků ve 
všech fázích potravinového řetězce, kde se 
jejich činnosti týkají poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům. 
Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených k dodání do 
těchto zařízení. 

3. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
fáze potravinového řetězce, pokud jde o
poskytování informací o potravinách 
konečným spotřebitelům. Použije se na 
všechny balené potraviny určené pro 
konečného spotřebitele a potravin určených 
k dodání do zařízení společného 
stravování. 

Aniž je dotčen článek 42, toto nařízení se 
nevztahuje se na potraviny, které jsou 
baleny přímo v místě prodeje před tím, než 
jsou vydány konečnému spotřebiteli k 
okamžité spotřebě. 
Na stravovací služby, které poskytují 
dopravní podniky, se toto nařízení 
vztahuje pouze v případě, že tyto služby 
jsou nabízeny na trasách mezi dvěma 
místy na území Unie. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Renate Sommer

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ea) „řemeslně vyrobenými potravinami“ 
veškeré zpracované potraviny, jejichž 
výroba je založená na tradičních 
metodách zahrnující alespoň jednu 
výrobní fázi prováděnou ručně nebo 
pomocí ručních nástrojů a s tím 
souvisejících specifických technik. Tato 
definice rovněž vyžaduje, aby nejméně 
polovina zaměstnanců, kteří se podílejí na 
výrobě těchto potravin, měla odpovídající 
kvalifikaci v souladu s ustanoveními 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací. 

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Oreste Rossi

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

g) „místem provenience“ místo, o němž je 
uvedeno, že z něj potravina pochází, 
a které není „zemí původu“ ve smyslu
článků 23 až 26 nařízení (EHS) 
č. 2913/92;

g) „místem provenience“ místo, země nebo 
region, v němž jsou produkty zcela 
získány ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 2913/92;

Or. it

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 50 postoje Parlamentu v prvním čtení.



PE460.950v01-00 26/157 AM\861438CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

g) „místem provenience“ místo, o němž je 
uvedeno, že z něj potravina pochází, a 
které není „zemí původu“ ve smyslu 
článků 23 až 26 nařízení (EHS) č. 
2913/92;

g) „místem provenience“ místo, země nebo 
region, kde byly produkty nebo 
zemědělské složky v úplnosti získány, ve 
smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (EHS) č. 
2913/92;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení zabraňuje, aby byl produkt prodáván jako pocházející ze země, kde „došlo k 
poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování“ (jako např. přidání 
dressingu do produktu). 

Pozměňovací návrh 141
Andres Perello Rodriguez

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

k) „zorným polem“ se rozumí všechny 
povrchy na balení, které lze přečíst 
z jednoho zorného úhlu, umožňující rychlý 
a snadný přístup k informacím obsaženým 
v označení, kdy si spotřebitel může přečíst 
tyto informace, aniž by musel obracet 
balení;

k) „zorným polem“ se rozumí všechny 
povrchy na balení, které lze přečíst 
z jednoho zorného úhlu.

Or. es

Odůvodnění

Shoda s pozměňovacím návrhem 52 navrženým Evropským parlamentem v prvním čtení. 
Znění je dostatečně jasné i po vypuštění druhé části textu. 
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Pozměňovací návrh 142
Oreste Rossi

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

o) „primární složkou“ jedna nebo více 
složek potraviny, které tvoří více než 50 % 
této potraviny nebo které jsou pro 
spotřebitele obvykle spojeny s názvem 
potraviny a u nichž je ve většině případů 
vyžadován údaj o množství;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění
Viz pozměňovací návrhy č. 56, 57 a 58 postoje Parlamentu v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 143
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod o 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

o) „primární složkou (primárními 
složkami)“ se rozumí složka potraviny, 
která tvoří více než 50 % této potraviny 
nebo  kterou spotřebitel obvykle spojuje 
s názvem potraviny a pro níž je ve většině 
případů vyžadováno uvedení údajů o 
množství;

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Definice primární, významné a charakteristické složky potravin jsou nejen zbytečné a 
matoucí, ale jsou také v rozporu s cílem zjednodušit právní předpisy. Postoj Evropského 
parlamentu v prvním čtení. 
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Pozměňovací návrh 144
Andres Perello Rodriguez

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

o) „primární složkou“ jedna nebo více 
složek potraviny, které tvoří více než 50 % 
této potraviny nebo které jsou pro 
spotřebitele obvykle spojeny s názvem 
potraviny a u nichž je ve většině případů 
vyžadován údaj o množství;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Není třeba přidávat definici primární složky. Jsme pro zjednodušení, a proto odmítáme 
vytváření nových termínů a pojmů, které spotřebitelům nepřinášejí žádnou viditelnou výhodu.

Pozměňovací návrh 145
Kartika Tamara Liotard

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

qa) (nové) „napodobeninou potraviny“ se 
rozumí potravina, která vzbuzuje dojem, 
že se jedná o jinou potravinu, v níž je však 
některá obvykle užívaná složka zcela nebo 
částečně smíchána s jinou složkou, nebo 
je jí nahrazena. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 
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Pozměňovací návrh 146
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Tam, kde právní předpisy o poskytování 
informací o potravinách zavádějí nové 
požadavky, se zváží potřeba přechodného 
období po vstupu nových požadavků v 
platnost, po které lze potraviny s etiketami 
nedodržujícími nové požadavky uvádět na 
trh a po jehož uplynutí lze potraviny s 
takovými etiketami, které byly uvedeny na 
trh před koncem přechodného období, 
prodávat až do vyčerpání zásob. 

3. Tam, kde právní předpisy o poskytování 
informací o potravinách zavádějí nové 
požadavky, zavede se přechodné období 
po vstupu nových požadavků v platnost, po 
které lze potraviny s etiketami 
nedodržujícími nové požadavky uvádět na 
trh a po jehož uplynutí lze potraviny s 
takovými etiketami, které byly uvedeny na 
trh před koncem přechodného období, 
prodávat až do vyčerpání zásob. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu usnadnění hladkého fungování vnitřního trhu a minimalizace objemu obalového 
odpadu se při zavádění nových požadavků na označování obvykle stanoví přechodné období. 
Stejný postoj přijal Parlament během prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 147
Theodoros Skylakakis

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ii) trvanlivosti, uchovávání a bezpečném 
použití;

ii) trvanlivosti, uchovávání a bezpečném 
použití a případně též informace týkající 
se trvanlivosti výrobku po jeho otevření;

Or.el

Pozměňovací návrh 148
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 



PE460.950v01-00 30/157 AM\861438CS.doc

CS

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách a s cílem umožnit 
spotřebitelům informovaný výběr se 
přihlíží ke všeobecně rozšířené potřebě 
určitých informací ze strany většiny 
spotřebitelů, jimž přikládají značný 
význam, nebo ke všem obecně 
uznávanému přínosu pro ně.

2. Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách a s cílem umožnit 
spotřebitelům informovaný výběr se 
přihlíží ke všeobecně rozšířené potřebě 
určitých informací ze strany většiny 
spotřebitelů, jimž přikládají značný 
význam, nebo ke všem obecně 
uznávanému přínosu pro ně. Posuzuje se 
při tom také maximální výše nákladů 
spojených s dodatečným poskytováním 
informací.

Or.el

Pozměňovací návrh 149
Kartika Tamara Liotard

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) vyvoláváním dojmu prostřednictvím 
popisu či vyobrazení na obalu, že se jedná 
o určitý produkt nebo že byla použita 
určitá složka, ačkoli ve skutečnosti obal 
obsahuje produkt, který je napodobeninou 
potraviny nebo obsahuje náhražku za 
určitou složku, která se obvykle používá v 
daném produktu. V těchto případech musí 
být na obalu výrazně uvedeno označení 
„napodobenina“ nebo „vyrobeno za 
použití (název náhražky) místo (název 
nahrazené složky)“. 
Potravinářské výrobky, které jsou 
napodobeninou potraviny nebo obsahují 
náhražku, jsou v místě prodeje pokud 
možno odděleny od ostatních potravin;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 150
Kartika Tamara Liotard

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bb) vzhledem k tomu, že u masných 
výrobků vzniká dojem, že se jedná o jeden 
kus masa, ačkoli výrobek tvoří směs 
kousků masa. V těchto případech musí být 
výrobek na přední straně obalu opatřen 
odkazem „kombinované části masa – směs 
kousků masa“. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 151
Kartika Tamara Liotard

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bc) u mléka: jeho označováním za 
„čerstvé“, jestliže datum spotřeby mléka je 
více než sedm dní od data plnění. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 
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Pozměňovací návrh 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) vyvoláváním dojmu prostřednictvím 
popisu či vyobrazení na obalu, že se jedná 
o určitý produkt nebo že byla použita 
určitá složka, ačkoli ve skutečnosti obal 
obsahuje produkt, který je napodobeninou 
potraviny nebo obsahuje náhražku za 
určitou složku, která se obvykle používá v 
daném produktu. V těchto případech musí 
být na obalu výrazně uvedeno označení 
„napodobenina“ nebo „vyrobeno za 
použití (název náhražky) místo (název 
nahrazené složky)“;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bb) u mléka: jeho označováním za 
„čerstvé“, jestliže datum spotřeby mléka je 
více než sedm dní od data plnění. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 
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Pozměňovací návrh 154
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) s vyvoláváním dojmu na základě popisu 
nebo vyobrazení, že je přítomna určitá 
potravina nebo složka, ačkoli ve 
skutečnosti byla určitá přirozeně se 
vyskytující součást nebo běžně používaná 
složka v této potravině nahrazena odlišnou 
součástí nebo složkou.

d) s vyvoláváním dojmu na základě 
označení, vzhledu, popisu nebo 
vyobrazení, že je přítomna určitá potravina 
nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla 
určitá přirozeně se vyskytující součást nebo 
běžně používaná složka v této potravině 
nahrazena odlišnou součástí nebo složkou.

Or.it

Pozměňovací návrh 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby 
informace týkající se nebalených potravin 
určených pro konečného spotřebitele nebo 
k dodání do zařízení společného 
stravování byly předány provozovateli 
potravinářského podniku, který potraviny 
přebírá, aby bylo podle potřeby možno
poskytnout povinné informace o 
potravinách konečnému spotřebiteli. 

6. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin
zpřístupněny provozovateli, který
s potravinami nakládá za účelem jejich 
dalšího prodeje nebo dalšího zpracování, 
aby mu bylo umožněno poskytnout
konečnému spotřebiteli na vyžádání
povinné informace o potravinách. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 88 z prvního čtení. 
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Pozměňovací návrh 156
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 9 bis (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Výjimky pro velmi malé podniky 
Na výrobky zpracované řemeslně velmi 
malými podniky se nevztahují požadavky 
uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. l). Dále se na 
ně nevztahují požadavky uvedené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), pokud jsou 
prodávány v místě výroby a pokud 
prodávající tyto informace poskytnou na 
požádání. Jinak je možné napsat tyto 
informace na etikety a ty pak umístit na 
regály.  

Or.nl

Odůvodnění

Velmi malým podnikům, které provádí řemeslné práce, musí být poskytnuty výjimky. Toto byl 
také postoj Evropského parlamentu v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění
Viz pozměňovací návrh 95 Parlamentu z prvního čtení. 
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Pozměňovací návrh 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

h) jméno nebo obchodní název a adresa 
provozovatele potravinářského podniku 
uvedeného v čl. 8 odst. 1;

h) jméno nebo obchodní název nebo 
registrovaná obchodní známka a adresa
výrobce usazeného v Unii, balírny, u 
výrobků pocházejících ze třetích zemí 
prodejce či dovozce, případně 
provozovatele potravinářského podniku, 
pod jehož jménem či obchodním jménem 
je daná potravina uváděna na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

i) země původu nebo místo provenience v 
případech, které určuje článek 25;

i) země původu nebo místo provenience se 
uvádí u těchto položek:
- maso;
- drůbež;
- mléčné výrobky;
- čerstvé ovoce a zelenina;
-jiné výrobky s jedinou složkou; a maso, 
drůbež a ryby, jsou-li použity jako složky 
zpracovaných potravin. 
U masa a drůbeže se může v označení 
země nebo místo provenience masa uvádět 
jediné místo pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě. V 
ostatních případech se uvedou informace 
o všech různých místech, kde se zvířata 
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narodila, byla chována a poražena. 
Pokud existují důvody, které znemožňují 
označit zemi provenience, lze místo toho 
uvést tento údaj:
- „Neurčeného původu“
U všech ostatních potravin země nebo 
místo provenience v těch případech, kdy 
by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět 
spotřebitele podstatným způsobem v omyl, 
pokud jde o skutečnou zemi nebo místo 
provenience potraviny, zejména pokud by 
informace připojená k potravině nebo 
etiketa jako celek jinak naznačovala, že 
potravina je z jiné země nebo místa 
provenience; v uvedených případech musí 
být údaje v souladu s pravidly 
stanovenými v čl. 35 odst. 3 a 4 a pravidly 
stanovenými v čl. 35 odst. 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Kartika Tamara Liotard

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 
1,2 % objemových skutečný obsah 
alkoholu v % objemových;

k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 
1,2 % objemových skutečný obsah 
alkoholu v % objemových, údaje o 
energetické hodnotě a obsahu cukru;

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se znovu zavádí pozměňovací návrh 312 z prvního čtení. 
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Pozměňovací návrh 161
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. K zajištění informovanosti spotřebitelů o 
určitých druzích nebo skupinách potravin a 
s cílem zohlednit technický pokrok, 
vědecký vývoj, ochranu zdraví spotřebitelů 
nebo s cílem zohlednit bezpečné použití 
určité potraviny může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
podmínek stanovených v článcích 50, 51 a 
52 měnit přílohu III. 

2. K zajištění informovanosti spotřebitelů o 
určitých druzích nebo skupinách potravin a 
s cílem zohlednit technický pokrok, 
vědecký vývoj, ochranu zdraví spotřebitelů 
nebo s cílem zohlednit bezpečné použití 
určité potraviny může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
podmínek stanovených v článcích 50, 51 a 
52 měnit přílohu III.

Je-li to ze závažných naléhavých důvodů 
nutné, použije se pro akty v přenesené 
pravomoci, jež byly přijaty podle tohoto 
článku, postup stanovený v článku 52. 

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. Povinné 
údaje se uvádějí způsobem zajišťujícím 

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1 mm. Přitom je 
třeba zvažovat jiná kritéria, než je výška 
písma, jako je např. typ písma, kontrast 
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výrazný kontrast mezi tiskem a pozadím. mezi písmem a pozadím či odstup mezi 
řádky a znaky. 

Or. en

Odůvodnění

Toto znění je navržené jako kompromis mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně 
čitelnosti. Evropský parlament v prvním čtení přijal pozměňovací návrh 334 (v němž nebyla 
stanovena žádná povinná výška písma, navrhoval však „hlavní směry“ kritérií čitelnosti, jako 
například „druh písma, kontrast mezi písmem a pozadím a odstup mezi řádky a znaky“), 
zatímco ve znění navrženém Radou se navrhuje povinná a výška písma nejméně 1,2 mm. 
Čitelnost závisí na řadě činitelů, jako je rozvržení, barva a kontrast, odstup mezi znaky a 
nezáleží proto pouze jen na výšce písma. 

Pozměňovací návrh 163
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin 
s ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována 
v příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. 
Povinné údaje se uvádějí způsobem 
zajišťujícím výrazný kontrast mezi tiskem 
a pozadím.

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin 
s ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se tak, že zajišťují snadnou 
čitelnost.

(Pokud bude schválen tento pozměňovací 
návrh, bude nutno vypustit článek 13 odst. 
3 a Přílohu VI.)

Or.it

Odůvodnění
Viz pozměňovací návrh č. 334 postoje Parlamentu v prvním čtení. 
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Pozměňovací návrh 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. Povinné 
údaje se uvádějí způsobem zajišťujícím 
výrazný kontrast mezi tiskem a pozadím. 

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1 mm. Přitom je 
třeba zvažovat jiná kritéria, než je výška 
písma, jako je např. typ písma, kontrast 
mezi písmem a pozadím či odstup mezi 
řádky a znaky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. Povinné 
údaje se uvádějí způsobem zajišťujícím 
výrazný kontrast mezi tiskem a pozadím. 

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 0,9 mm. Povinné 
údaje se uvádějí způsobem zajišťujícím 
výrazný kontrast mezi tiskem a pozadím. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. Povinné 
údaje se uvádějí způsobem zajišťujícím
výrazný kontrast mezi tiskem a pozadím. 

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich způsobem 
zajišťujícím zřetelnou čitelnost. Přitom je 
třeba rovněž zvažovat kritéria, jako např. 
výška písma, typ písma, kontrast mezi 
tiskem a pozadím či odstup mezi řádky a 
znaky. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 167
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. Povinné 
údaje se uvádějí způsobem zajišťujícím 

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1 mm. Přitom je 
třeba zvažovat jiná kritéria, než je výška 
písma, jako např. typ písma, kontrast mezi 
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výrazný kontrast mezi tiskem a pozadím. písmem a pozadím či odstup mezi řádky a 
znaky. 

Or. en

Odůvodnění

Čitelnost závisí na řadě činitelů, jako např. rozvržení, barva a kontrast, odstup mezi znaky, 
druh písma, a neomezuje se proto pouze na výšku písma. Budeme požadovat, aby Evropský 
parlament nadále prosazoval tento „celostní“ přístup (viz odstavec 2). 

Pozměňovací návrh 168
János Áder

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. Povinné 
údaje se uvádějí způsobem zajišťujícím 
výrazný kontrast mezi tiskem a pozadím. 

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin s 
ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována v 
příloze IV, činí nejméně 1 mm. Přitom je 
třeba zvažovat jiná kritéria, než je výška 
písma, jako je např. typ písma, kontrast 
mezi písmem a pozadím či odstup mezi 
řádky a znaky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin 

2. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy 
Unie týkající se určitých potravin 
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s ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována 
v příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. 
Povinné údaje se uvádějí způsobem 
zajišťujícím výrazný kontrast mezi tiskem 
a pozadím.

s ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu 
nebo na etiketě k němu připevněné, 
vytisknou se na nich písmem, jehož výška 
malého písmene „x“, jak je definována 
v příloze IV, činí nejméně 1 mm. Povinné 
údaje se uvádějí způsobem zajišťujícím 
výrazný kontrast mezi tiskem a pozadím.

Or.fr

Pozměňovací návrh 170
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Odstavec 2 tohoto článku se 
nevztahuje na doplňky stravy ve smyslu 
definice směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 
2002 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se doplňků 
stravy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Požadavky na minimální velikost 
písma uvedené v odstavci 1 se nevztahují 
na počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu a smíšené příkrmy pro kojence 
a malé děti, které spadají do oblasti 
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působnosti směrnice Komise 2006/141 
/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční 
a pokračovací kojenecké výživě 
a směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 
5. prosince 2006 o obilných a ostatních 
příkrmech pro kojence a malé děti.

Or.fr

Odůvodnění

Bývalý pozměňovací návrh 111. Minimální velikosti písma u povinně uváděných znaků může 
být u některých specifických výrobků (např. u dětských jídel) dosaženo jedině zvětšením 
hotových malých balení. Zvětšení objemu či velikosti nabízené porce by však mohlo vést 
k nebezpečí, že neupotřebené zbytky výrobků budou uchovávány v nevhodných hygienických 
podmínkách nebo příliš dlouhou dobu. To by mohlo ohrozit tyto zranitelné skupiny obyvatel.

Pozměňovací návrh 172
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí 
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm.

vypouští se

Or.it

Odůvodnění

Pokud bude schválen pozměňovací návrh článku 13, odst. 2.

Pozměňovací návrh 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
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největší plocha je menší než 60 cm2, činí
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

největší potisknutelná plocha je menší než 
80 cm2, se minimální výška malého 
písmene „x“ písma uvedená v odstavci 2
nepoužije. 

Or. en

Odůvodnění

Toto znění představuje přijatelný kompromis mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně 
čitelnosti. Evropský parlament v prvním čtení přijal pozměňovací návrh 334 (v němž nebyla
stanovena žádná povinná výška písma), zatímco ve znění navrženém Radou se navrhuje 
povinná výška písma nejméně 1,2 mm snížená na 0,9 mm u malých obalů, jejichž plocha je 
menší než 60 cm². Výjimka pro malé obaly s potisknutelnou plochou menší než 80cm2 je 
v souladu s postojem Evropského parlamentu v prvním čtení předloženém v pozměňovacím 
návrhu 125, v němž se stanoví výjimka z některých povinností pro obaly, jejichž největší 
potisknutelná plocha je menší než 80 cm². 

Pozměňovací návrh 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha je menší než 
80 cm2, se minimální výška malého 
písmene „x“ písma uvedená v odstavci 2
nepoužije. 

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha je menší než 
80 cm2, se minimální výška malého 
písmene „x“ písma uvedená v odstavci 2
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nepoužije. 

Or. en

Odůvodnění

Úpravy v odstavci 3 mají usnadnit výjimky pro malé obaly, jejichž největší potisknutelná 
plocha je menší než 80cm2 (tyto parametry jsou v souladu s postojem Evropského parlamentu 
v prvním čtení). 

Pozměňovací návrh 176
János Áder

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha je menší než 
80 cm2, se výška malého písmene „x“ 
písma uvedená v odstavci 2 nepoužije. 

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha je menší než 
60 cm2, se výška malého písmene „x“ 
písma uvedená v odstavci 2 nepoužije. 

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o výšce písmen musí být v praxi realizovatelná a nesmí vést ke zvětšování velikosti 
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obalů na úkor cílů v oblasti životního prostředí. Progresivní minimální výška písma podle 
velikostí obalu zajistí, že informace budou čitelné a zároveň i realizovatelné zejména na 
malých obalech. 

Pozměňovací návrh 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí 
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí 
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 25cm2, se 
výška malého písmene „x“ písma uvedená 
v odstavci 2 nepoužije. 

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o výšce písmen musí být v praxi realizovatelná a nesmí vést ke zvětšování velikosti 
obalů na úkor cílů v oblasti životního prostředí. Progresivní minimální výška písma podle 
velikostí obalu zajistí, že informace budou čitelné a zároveň i realizovatelné zejména na 
malých obalech. 

Pozměňovací návrh 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl.  13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí 
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm.

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha je menší než 
80 cm2, se výška malého písmene „x“ 
písma uvedeného v odstavci 2 nestanoví.

Or. fr
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Odůvodnění

Je-li zapotřebí stanovit minimální velikost písma, pak by se mělo jednat o výšku 1 mm, aby 
nedocházelo k povinnému užívání příliš velkého písma na etiketách. Takovýto požadavek by 
představoval zátěž pro hospodářské subjekty a spotřebitelům by nepřinášel žádnou přidanou 
hodnotu. Uvedená výška 1 mm zajišťuje dostatečnou čitelnost a je nezbytné, aby nedocházelo 
ke znevýhodňování nejmenších balení.

Pozměňovací návrh 180
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 60 cm2, činí 
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

3. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha je menší než 80 cm2, činí 
výška malého písmene „x“ písma 
uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Odstavec 2 tohoto článku se 
nevztahuje na doplňky stravy ve smyslu 
definice směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 
2002 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se doplňků 
stravy, jestliže jsou údaje na obalu 
zřetelně čitelné. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. S cílem zajistit jednotné provedení 
odstavce 2 tohoto článku může Komise 
regulatorním postupem podle čl. 46 
odst. 2 přijmout prováděcí pravidla 
upravující kontrast mezi tiskem 
a pozadím.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. S cílem zajistit jednotné provedení 
odstavce 2 tohoto článku může Komise 
regulatorním postupem podle čl. 46 odst. 
2 přijmout prováděcí pravidla upravující 
kontrast mezi tiskem a pozadím. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

K dosažení cílů tohoto nařízení stanoví 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
podmínek stanovených v článcích 50 a 51 

K dosažení cílů tohoto nařízení stanoví 
Komise spolu se zainteresovanými 
stranami prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
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kritéria čitelnosti, která doplní kritéria 
uvedená v odstavci 2 tohoto článku.

podmínek stanovených v článcích 50 a 51 
pokyny týkající se kritérií čitelnosti 
uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

Or. it

Pozměňovací návrh 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

K dosažení cílů tohoto nařízení stanoví 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
podmínek stanovených v článcích 50 a 51 
kritéria čitelnosti, která doplní kritéria 
uvedená v odstavci 2 tohoto článku. 

K dosažení cílů tohoto nařízení stanoví 
Komise společně s dotčenými subjekty 
včetně spotřebitelských organizací 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
podmínek stanovených v článcích 50 a 51 
kritéria čitelnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Za účelem uvedeným v prvním 
pododstavci může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 49 a za podmínek stanovených 
v článcích 50 a 51 rozšířit požadavky 
uvedené v odstavci 6 tohoto článku na 
další povinné údaje pro určité druhy nebo 
skupiny potravin.

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 187
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

6. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), 
e), f) a k) společně s údaji uvedenými v čl. 
29 odst. 3 se uvádějí ve stejném zorném 
poli. 

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených 
k opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny, a proto nejsou 
opatřeny etiketou, krčkovou ani rukávovou 
etiketou, je povinné uvádět pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e), f) 

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

Or. it

Odůvodnění
Viz pozměňovací návrh č. 124 postoje Parlamentu v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 190
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny, a proto nejsou 
opatřeny etiketou, krčkovou ani rukávovou 
etiketou, je povinné uvádět pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a 
f). 

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Největší potisknutelná plocha je největší ucelený povrch obalu, na němž je technicky možné 
provést tisk. V případě etikety se největší potisknutelnou plochou rozumí největší etiketa, 
kterou je možno na obal umístit. Pokud je největší potisknutelná plocha menší než 80 cm² a 
z důvodu místa není možné použít minimální doporučenou výšku písma (písmena x), je třeba 
klást větší důraz na hlediska, jako jsou barva a kontrast textů, druh zvoleného písma, tj. aby 
písmo bylo snadno čitelné (bezpatkové písmo), použití tučného písma nebo kurzívy, pokud je 
to vhodné, rozvržení textu, stručnost a jasnost sdělení. 

Pozměňovací návrh 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise do …36, vypracuje zprávu o 
uplatňování článku 19 a čl. 29 odst. 1 na 
produkty uvedené v tomto odstavci a 
zaměří se na to, zda by některé skupiny 
nápojů měly být osvobozeny, zejména od 
požadavku na uvádění informací o 
energetické hodnotě, a na důvody pro 
možné osvobození, s ohledem na potřebu 
zajistit soulad s jinými příslušnými 
politikami Unie. 

Komise do …36, vypracuje zprávu o 
uplatňování článku 19 a čl. 29 odst. 1 na 
produkty uvedené v tomto odstavci a 
zaměří se na to, zda by všechny skupiny 
alkoholických nápojů měly být 
osvobozeny, zejména od požadavku na 
uvádění informací o energetické hodnotě, a 
na důvody pro možné osvobození, s 
ohledem na potřebu zajistit soulad s jinými 
příslušnými politikami Unie. 

__________________ __________________
36 *Pro Úř. věst.: prosím vložte datum pět 
let po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

36 *Pro Úř. věst.: prosím vložte datum dva 
roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise do …36, vypracuje zprávu o 
uplatňování článku 19 a čl. 29 odst. 1 na 
produkty uvedené v tomto odstavci a 

Komise do …36, vypracuje zprávu o 
uplatňování článku 19 a čl. 29 odst. 1 na 
produkty uvedené v tomto odstavci a 
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zaměří se na to, zda by některé skupiny 
nápojů měly být osvobozeny, zejména od 
požadavku na uvádění informací o 
energetické hodnotě, a na důvody pro 
možné osvobození, s ohledem na potřebu 
zajistit soulad s jinými příslušnými 
politikami Unie. 

zaměří se na to, zda by alkoholické nápoje 
měly být osvobozeny, zejména od 
požadavku na uvádění informací o 
energetické hodnotě, a na důvody pro 
možné osvobození, s ohledem na potřebu 
zajistit soulad s jinými příslušnými 
politikami Unie. 

Or. en

Odůvodnění

Zacházet s jednotlivými skupinami alkoholických nápojů odlišně – ať už kvůli jejich složkám 
nebo pro účely nutričního označování či označování energetické hodnoty – je neodůvodněné. 
Všechna hlediska mají být zvážena ve zprávě Komise v průběhu 5 let od vstupu nového 
nařízení v platnost. Přestože Radou navrhované zavedení případného rozdílného zacházení je 
nové, Parlament v průběhu prvního čtení schválil, že by se mezi jednotlivými kategoriemi 
alkoholických nápojů nemělo rozlišovat. 

Pozměňovací návrh 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise do …36, vypracuje zprávu o 
uplatňování článku 19 a čl. 29 odst. 1 na 
produkty uvedené v tomto odstavci a 
zaměří se na to, zda by některé skupiny 
nápojů měly být osvobozeny, zejména od 
požadavku na uvádění informací o 
energetické hodnotě, a na důvody pro 
možné osvobození, s ohledem na potřebu 
zajistit soulad s jinými příslušnými 
politikami Unie. 

Komise do …36, vypracuje zprávu a zaměří 
se na to, zda by všechny skupiny 
alkoholických nápojů měly být 
osvobozeny, zejména od požadavku na 
uvádění informací o energetické hodnotě, a 
na důvody pro možné osvobození, s 
ohledem na potřebu zajistit soulad s jinými 
příslušnými politikami Unie. 

__________________ __________________
36 *Pro Úř. věst.: prosím vložte datum pět 
let po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

36 *Pro Úř. věst.: prosím vložte datum dva 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je dosáhnout kompromisu mezi postojem Rady a 
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Parlamentu. Zpráva o začlenění alkoholických nápojů do požadavků na označování může být 
rovněž vypracována, aniž by bylo třeba čekat na uplatňování konkrétních požadavků na 
ostatní produkty. 

Pozměňovací návrh 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise může tuto zprávu doplnit
legislativním návrhem určujícím pravidla 
pro seznam složek nebo povinné výživové 
údaje pro tyto produkty. 

Komise tuto zprávu případně doplní
legislativním návrhem určujícím pravidla 
pro seznam složek nebo povinné výživové 
údaje pro tyto produkty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Obsahuje-li výrobek stabilní 
nanomateriály, musí být tato skutečnost 
jednoznačně uvedena použitím výrazu 
„nano“ ve výčtu složek. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 130 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 197
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. S cílem zohlednit význam seznamu 
složek u určitých druhů nebo skupin 
potravin pro spotřebitele může Komise ve 
výjimečných případech prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 49 a za podmínek stanovených v 
článcích 50 a 51 doplnit odstavec 1 tohoto 
článku za předpokladu, že vypuštění 
seznamu složek nebude na úkor náležité 
informovanosti konečného spotřebitele 
nebo zařízení společného stravování. 

2. S cílem zohlednit význam seznamu 
složek u určitých druhů nebo skupin 
potravin pro spotřebitele může Komise ve 
výjimečných případech prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 49 doplnit odstavec 1 tohoto 
článku za předpokladu, že vypuštění 
seznamu složek nebude na úkor náležité 
informovanosti konečného spotřebitele 
nebo zařízení společného stravování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pochází-li více složek nebo pomocných 
látek obsažených v potravině z jediné látky 
nebo jediného produktu ze seznamu II, 
musí to být v označení jasně uvedeno pro 
každou danou složku nebo pomocnou 
látku. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Problémy vyplývající z ustanovení čl. 21 odst. 1 pododstavec 3 jak jej navrhuje Rada, by 
mohly v závislosti na druhu produktu vést k vytváření velmi dlouhých seznamů složek, v nichž 
by se opakovaly alergeny, zejména v případě, kdy produkt obsahuje přídatné látky a složky 
pocházející ze stejného alergenu. 
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Pozměňovací návrh 199
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pochází-li více složek nebo pomocných 
látek obsažených v potravině z jediné látky 
nebo jediného produktu ze seznamu II, 
musí to být v označení jasně uvedeno pro 
každou danou složku nebo pomocnou 
látku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přínos, který mají přesné informace o alergenních složkách v potravinách, je dobře známý. 
Avšak požadovat, aby byly uváděny alergenní složky pro každou ze složek produktu, i když už 
je přítomnost alergenů uvedena, je rozšířením stávajících požadavků. Toto opatření 
představuje zátěž pro průmysl EU, aniž by nabízel dodatečnou ochranu spotřebitelům trpícím 
alergiemi. 

Pozměňovací návrh 200
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pochází-li více složek nebo pomocných 
látek obsažených v potravině z jediné látky 
nebo jediného produktu ze seznamu II, 
musí to být v označení jasně uvedeno pro 
každou danou složku nebo pomocnou 
látku. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh chce zabránit vzniku dlouhých seznamů složek, v nichž se opakují 
alergeny, zejména v případě, kdy některý produkt obsahuje přídatné látky a složky pocházející 
ze stejného alergenu. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby ustanovení označování 
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alergenů byla v souladu se stávajícími právními předpisy o alergenech. 

Pozměňovací návrh 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pochází-li více složek nebo pomocných 
látek obsažených v potravině z jediné látky 
nebo jediného produktu ze seznamu II, 
musí to být v označení jasně uvedeno pro 
každou danou složku nebo pomocnou 
látku. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Uvedení údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) 
se nevyžaduje v případech, kdy název 
potraviny jasně odkazuje na danou látku 
nebo produkt. 

Uvedení údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) 
se nevyžaduje v případech, kdy:

a. název potraviny jasně odkazuje na danou 
látku nebo produkt. 

b. složka uvedená v příloze II, z níž 
pochází určitá látka, je již uvedena v 
seznamu složek.

Or. en

Odůvodnění

Problémy vyplývající z ustanovení čl. 21 odst. 1 pododstavec 3 jak jej navrhuje Rada, by 
mohly v závislosti na druhu produktu vést k vytváření velmi dlouhých seznamů složek, v nichž 
by se opakovaly alergeny, zejména v případě, kdy produkt obsahuje přídatné látky a složky 
pocházející ze stejného alergenu. 
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Pozměňovací návrh 203
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Uvedení údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) 
se nevyžaduje v případech, kdy název 
potraviny jasně odkazuje na danou látku 
nebo produkt. 

Uvedení údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) 
se nevyžaduje v případech, kdy:

a) název potraviny jasně odkazuje na 
danou látku nebo produkt. 

b) složka uvedená v příloze II, z níž 
pochází určitá látka, je již uvedena v 
seznamu složek. 

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Uvedení údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) 
se nevyžaduje v případech, kdy název 
potraviny jasně odkazuje na danou látku 
nebo produkt. 

Uvedení údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) 
se nevyžaduje v případech, kdy:

a. název potraviny jasně odkazuje na danou 
látku nebo produkt. 

b. složka uvedená v příloze II, z níž 
pochází určitá látka, je již uvedena v 
seznamu složek.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh chce zabránit vzniku dlouhých seznamů složek, v nichž se opakují 



AM\861438CS.doc 59/157 PE460.950v01-00

CS

alergeny, zejména v případě, kdy některý produkt obsahuje přídatné látky a složky pocházející 
ze stejného alergenu. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby ustanovení označování 
alergenů byla v souladu se stávajícími právními předpisy o alergenech. 

Pozměňovací návrh 205
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. K zajištění lepší informovanosti 
spotřebitelů a s cílem zohlednit nejnovější 
vědecký pokrok a technické poznatky 
provádí Komise systematický přezkum a 
případně aktualizaci seznamu v příloze II 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
podmínek stanovených v článcích 50, 51 a 
52. 

2. K zajištění lepší informovanosti 
spotřebitelů a s cílem zohlednit nejnovější 
vědecký pokrok a technické poznatky 
provádí Komise systematický přezkum a 
případně aktualizaci seznamu v příloze II 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
podmínek stanovených v článcích 50, 51 a 
52. 
Je-li to ze závažných naléhavých důvodů 
nutné, použije se pro akty v přenesené 
pravomoci, jež byly přijaty podle tohoto 
článku, postup stanovený v článku 52. 

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) u polotekutých a viskózních produktů 
v hmotnostních a/nebo objemových 
jednotkách. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) u polotekutých a viskózních produktů 
v hmotnostních a/nebo objemových 
jednotkách. 

Or. en

Odůvodnění

Podle stávajících právních předpisů o hmotnosti a mírách mohou členské státy stanovit, 
jakým způsobem se vyjadřuje čisté množství objemu a/nebo hmotnosti u polotekutých a 
viskózních produktů. V současnosti uplatňovanou pružnost při vyjadřování čistého množství 
objemu a/nebo hmotnosti u polotekutých a viskózních produktů je třeba zachovat. 

Pozměňovací návrh 208
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) u polotekutých a viskózních produktů 
v hmotnostních a/nebo objemových 
jednotkách. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zachovat současnou pružnost, kterou mají členské státy při vyjadřování čistého 
množství objemu a/nebo hmotnosti u polotekutých a viskózních produktů.

Pozměňovací návrh 209
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. K zajištění lepšího pochopení informací 
o potravinách uvedených v označení 
spotřebiteli může Komise pro některé 
konkrétní potraviny prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
49 a za podmínek stanovených v článcích 
50 a 51 stanovit jiný způsob vyjádření 
čistého množství, než jaký je stanoven v 
odstavci 1 tohoto článku. 

2. K zajištění lepšího pochopení informací 
o potravinách uvedených v označení 
spotřebiteli může Komise pro některé 
konkrétní potraviny prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
49 stanovit jiný způsob vyjádření čistého 
množství, než jaký je stanoven v odstavci 1 
tohoto článku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. S cílem zajistit jednotné uplatňování 
způsobu uvedení data minimální 
trvanlivosti podle bodu 1 písm. c) přílohy 
X může Komise regulativním postupem 
podle čl. 46 odst. 2 přijmout za tímto 
účelem prováděcí pravidla. 

3. S cílem zajistit jednotné uplatňování 
způsobu uvedení data minimální 
trvanlivosti podle bodu 1 písm. c) přílohy 
X může Komise postupem při inspekci
podle čl. 46 odst. 2 přijmout za tímto 
účelem prováděcí akty, jimiž se stanoví 
prováděcí pravidla. 

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Uvedení země původu nebo místa 
provenience je povinné:

2. Uvedení země původu nebo místa 
provenience je povinné:

a) pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo 
uvádět spotřebitele v omyl ohledně 
skutečné země původu nebo místa 

a) pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo 
uvádět spotřebitele v omyl ohledně 
skutečné země původu nebo místa 
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provenience potraviny, zejména pokud by 
informace připojená k potravině nebo 
etiketa jako celek jinak naznačovala, že 
potravina je z jiné země původu nebo místa 
provenience;

provenience potraviny, zejména pokud by 
informace připojená k potravině nebo 
etiketa jako celek jinak naznačovala, že 
potravina je z jiné země původu nebo místa 
provenience;

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na seznamu 
v příloze XI. Použití tohoto písmene závisí 
na přijetí prováděcích pravidel uvedených 
v odstavci 6. 

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na seznamu 
v příloze XI. Použití tohoto písmene závisí 
na přijetí prováděcích pravidel uvedených 
v odstavci 6. 

ba) u mléčných výrobků;
bb) u čerstvého ovoce a zeleniny;
bc) u jiných výrobků s jedinou složkou; a
bd) u masa, drůbeže a ryb, jsou-li použity 
jako složky zpracovaných potravin. 
Pokud existují důvody, které znemožňují 
označit zemi provenience, lze místo toho 
uvést tento údaj: „Neurčeného původu“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Uvedení země původu nebo místa 
provenience je povinné:

2. Uvedení země původu nebo místa 
provenience je povinné pro:

Or. it

Pozměňovací návrh 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – návětí
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Uvedení země původu nebo místa 
provenience je povinné:

2. Uvedení země nebo místa provenience je 
povinné:

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení odpovídá změněné definici „místa provenience“, jak ji schválil Evropský 
parlament během prvního čtení, a zabraňuje, aby byl produkt prodáván jako pocházející ze 
země, kde „došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování“ (jako 
např. přidání dressingu do produktu). 

Pozměňovací návrh 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – odrážka 1 (nová) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

- pokud v případě masa, drůbeže a ryb, 
které jsou použity jako složky 
zpracovaných potravin, existují důvody, 
které znemožňují označit zemi původu 
nebo provenience, lze místo toho uvést 
údaj: „Neurčeného původu“. 

Or. en

Odůvodnění

Jestliže si výrobce zvolí více různých dodavatelů, nemusí být vždy možné označit zemi původu 
nebo provenience. 

Pozměňovací návrh 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

U masa a drůbeže se může v označení 
země nebo místo provenience masa uvádět 
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jediné místo pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě. V 
ostatních případech se uvedou informace 
o všech různých místech, kde se zvířata 
narodila, byla chována a poražena. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 216
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

U masa a drůbeže se může v označení 
země nebo místo provenience masa uvádět 
jediné místo pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě. V 
ostatních případech se uvedou informace 
o všech různých místech, kde se zvířata 
narodila, byla chována a poražena. 
Pokud existují důvody, které znemožňují 
označit zemi provenience, lze místo toho 
uvést tento údaj: „Neurčeného původu“. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2 (nový) 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud existují důvody, které znemožňují 
označit zemi provenience, lze místo toho 
uvést tento údaj: „Neurčeného původu“. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 218
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. a 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo 
uvádět spotřebitele v omyl ohledně 
skutečné země původu nebo místa
provenience potraviny, zejména pokud by 
informace připojená k potravině nebo 
etiketa jako celek jinak naznačovala, že 
potravina je z jiné země původu nebo místa 
provenience;

a) - maso,

- drůbež,
- mléko a mléčné výrobky,
- další produkty s jedinou složkou,
- maso, drůbež a ryby, které byly byly 
použity jako složky ve zpracovaných 
potravinách.
Co se týče masa a drůbeže, může se 
označení země nebo místa provenience 
udávat jedno místo původu pouze 
v případě, že se zvířata narodila, byla 
chována a poražena ve stejné zemi nebo 
na stejném místě. V ostatních případech 
se uvedou informace o všech různých 
místech, kde se zvířata narodila, byla 
chována a poražena. 
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Pro všechny ostatní potraviny se země 
nebo místo provenience uvede, pokud by 
opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět 
spotřebitele v omyl ohledně skutečné země 
nebo místa provenience potraviny, zejména 
pokud by informace připojená k potravině 
nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, 
že potravina je z jiné země nebo místa 
provenience; v takovém případě je 
označení v souladu s ustanoveními článku 
49 a je provedeno na základě výjimek 
uvedených v článcích 50 a 51.

Or. it

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy č. 101 e 328 postoje Parlamentu v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. a 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo 
uvádět spotřebitele v omyl ohledně 
skutečné země původu nebo místa 
provenience potraviny, zejména pokud by 
informace připojená k potravině nebo 
etiketa jako celek jinak naznačovala, že 
potravina je z jiné země původu nebo místa 
provenience;

a) pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo 
uvádět spotřebitele v omyl ohledně 
skutečného původu potraviny, zejména 
pokud by informace připojená k potravině 
nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, 
že potravina je z jiné země nebo místa 
provenience;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení odpovídá změněné definici „místa provenience“, jak je schválil Evropský 
parlament během prvního čtení a zabraňuje, aby byl produkt prodáván jako pocházející ze 
země, kde „došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování“ (jako 
např. přidání dressingu do produktu). 
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Pozměňovací návrh 220
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na 
seznamu v příloze XI. Použití tohoto 
písmene závisí na přijetí prováděcích 
pravidel uvedených v odstavci 6.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 221
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – bod b 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na 
seznamu v příloze XI. Použití tohoto 
písmene závisí na přijetí prováděcích 
pravidel uvedených v odstavci 6. 

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Povinné uvádění místa provenience nebo země původu u vepřového, skopového, kozího a 
drůbežího masa by způsobilo provozovatelům zbytečnou administrativní zátěž. Musí být 
zachována stávající pravidla, podle kterých může, ale nemusí být na etiketě potravin uveden 
jejich původ. Původ musí být označen jen v tom případě, kdyby jeho neoznačení uvedlo 
spotřebitele v omyl o skutečném původu potraviny.
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Pozměňovací návrh 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na 
seznamu v příloze XI. Použití tohoto 
písmene závisí na přijetí prováděcích 
pravidel uvedených v odstavci 6. 

b) v případě všech druhů masa a drůbeže;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají zájem o dobré životní podmínky zvířat a dopady na životní prostředí u všech 
druhů masa, a nikoli jen u určitých kategorií. 

Pozměňovací návrh 223
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na 
seznamu v příloze XI. Použití tohoto 
písmene závisí na přijetí prováděcích 
pravidel uvedených v odstavci 6. 

b) - maso;

- drůbež;
- mléčné produkty;
- čerstvé ovoce a zelenina;
- jiné výrobky s jedinou složkou; a
- maso, drůbež a ryby, jsou-li použity jako 
složky zpracovaných potravin. 
v případě masa a drůbeže se může v 
označení země nebo místo provenience 
masa uvádět jediné místo pouze v případě, 
že se zvířata narodila, byla chována a 
poražena ve stejné zemi nebo na stejném 
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místě. V ostatních případech se uvedou 
informace o všech různých místech, kde 
se zvířata narodila, byla chována a 
poražena. 
Pokud existují důvody, které znemožňují 
označit zemi provenience, lze místo toho 
uvést tento údaj: „Neurčeného původu“. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 101 + 328 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na seznamu 
v příloze XI. Použití tohoto písmene závisí 
na přijetí prováděcích pravidel uvedených 
v odstavci 6.

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na seznamu 
v příloze XI.

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na 
seznamu v příloze XI. Použití tohoto 
písmene závisí na přijetí prováděcích 
pravidel uvedených v odstavci 6. 

b) v případě všech druhů masa a drůbeže;

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na seznamu 
v příloze XI. Použití tohoto písmene závisí 
na přijetí prováděcích pravidel uvedených 
v odstavci 6. 

b) v případě masa kódů kombinované 
nomenklatury (KN) uvedených na seznamu 
v příloze XI. Použití tohoto písmene závisí 
na přijetí prováděcích pravidel uvedených 
v odstavci 5. 

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) u masa, drůbeže a ryb, jsou-li použity 
jako složky zpracovaných potravin. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitelé věděli, odkud maso pochází, a to i v případě, kdy je maso použito 
ve zpracovaných potravinách. V opačném případě by byl tento údaj pro spotřebitele 
zavádějící, protože by mohli předpokládat, že jestliže pochází zpracovaný produkt z určitého 
místa, musí ze stejného místa pocházet i maso, což však nemusí odpovídat skutečnosti. Řada 
spotřebitelů má značný zájem na dobrých životních podmínkách zvířat a vlivu přepravy na 
dlouhé vzdálenosti na životní prostředí, a proto musí mít tyto informace k dispozici. 

Pozměňovací návrh 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové) 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) u složek, které představují více než 
50 % potraviny.
Ustanovení písmen b) a c) lze uplatnit 
pouze pod podmínkou přijetí prováděcích 
pravidel uvedených v odstavci 6.

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem zlepšení informovanosti spotřebitelů je třeba, aby byl povinně uváděn údaj 
o původu i u složek, které se na výrobě zpracovaných potravin podílejí více než 50 %. Toto 
zdůraznění by se týkalo značného množství výrobků, mimo jiné i výrobků s jedinou složkou.

Pozměňovací návrh 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) u mléčných výrobků;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b b (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bb) u čerstvého ovoce a zeleniny;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b c (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bc) u jiných výrobků s jedinou složkou;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b d (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bd) u masa, drůbeže a ryb, jsou-li použity 
jako složky zpracovaných potravin. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 233
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové) 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) u mléčných výrobků;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 234
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b b (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bb) u čerstvého ovoce a zeleniny;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 235
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b c (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bc) jiné výrobky s jedinou složkou; a

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj přijatý v prvním čtení. 
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Pozměňovací návrh 236
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b d (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

bd) maso, drůbež a ryby, jsou-li použity 
jako složky zpracovaných potravin. 

Or. en

Pozměňovací návrh 237
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) pokud tento požadavek zbytečně 
neohrožuje stávající praxi v oblasti 
výroby, uvádění na trh a vývozu potravin, 
a to zejména v případě přeshraničního 
obchodu mezi členskými státy 

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Je-li uváděna země původu nebo místo 
provenience potraviny a nejedná se 
o stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází 
její primární složka:

vypouští se

a) uvede se rovněž země původu nebo 
místo provenience dané primární složky; 
nebo
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b) uvede se, že se země původu nebo místo 
provenience primární složky liší od země 
původu nebo místa provenience potraviny.
Použití tohoto odstavce závisí na přijetí 
prováděcích pravidel uvedených 
v odstavci 6.

Or. it

Pozměňovací návrh 239
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3.  Je-li uváděna země původu nebo místo 
provenience potraviny a nejedná se 
o stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází 
její primární složka:

vypouští se

a) uvede se rovněž země původu nebo 
místo provenience dané primární složky; 
nebo
b) uvede se, že se země původu nebo místo 
provenience primární složky liší od země 
původu nebo místa provenience potraviny.
Použití tohoto odstavce závisí na přijetí 
prováděcích pravidel uvedených 
v odstavci 6.

Or. nl

Odůvodnění

V určitých případech není vždy možné uvést zemi původu, protože složky potravin můžou 
pocházet z různých zemí a můžou se měnit.  Současná pravidla stanovují, že uvádění původu 
na etiketě potravin není povinné.  Původ musí být povinně označen  jen v tom případě, kdyby 
jeho neoznačení uvedlo spotřebitele v omyl o skutečném původu potraviny.
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Pozměňovací návrh 240
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Je-li uváděna země původu nebo místo 
provenience potraviny a nejedná se 
o stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází 
její primární složka:

vypouští se

a) uvede se rovněž země původu nebo 
místo provenience dané primární složky; 
nebo
b) uvede se, že se země původu nebo místo 
provenience primární složky liší od země 
původu nebo místa provenience potraviny.
Použití tohoto odstavce závisí na přijetí 
prováděcích pravidel uvedených 
v odstavci 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 241
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Je-li uváděna země původu nebo místo 
provenience potraviny a nejedná se o 
stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází 
její primární složka:

vypouští se

a) uvede se rovněž země původu nebo 
místo provenience dané primární složky; 
nebo
b) uvede se, že se země původu nebo místo 
provenience primární složky liší od země 
původu nebo místa provenience potraviny. 

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přijal Parlament během prvních čtení (pozměňovací návrh 172). 
Potřeba rozšířit požadavky na označování na primární složky nebyla prokázána a jejich 
zavedení by mělo za následek řadu praktických problémů pro provozovatele v rámci 
potravinářského průmyslu. 

Pozměňovací návrh 242
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Je-li uváděna země původu nebo místo 
provenience potraviny a nejedná se o 
stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází 
její primární složka:

vypouští se

a) uvede se rovněž země původu nebo 
místo provenience dané primární složky; 
nebo
b) uvede se, že se země původu nebo místo 
provenience primární složky liší od země 
původu nebo místa provenience potraviny. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 172, jak jej přijal Parlament během prvních čtení. Potřeba rozšířit 
požadavky na označování na primární složky nebyla prokázána a jejich zavedení by mělo za 
následek řadu praktických problémů pro provozovatele v rámci potravinářského průmyslu a 
rozšíření by bylo rovněž v rozporu se snahami o zjednodušení, zřetelnost a soudržnost. 

Pozměňovací návrh 243
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Je-li uváděna země původu nebo místo vypouští se
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provenience potraviny a nejedná se o 
stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází 
její primární složka:
a) uvede se rovněž země původu nebo 
místo provenience dané primární složky; 
nebo
b) uvede se, že se země původu nebo místo 
provenience primární složky liší od země 
původu nebo místa provenience potraviny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Je-li uváděna země původu nebo místo 
provenience potraviny a nejedná se o 
stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází 
její primární složka:

Je-li uváděna země nebo místo provenience 
potraviny a nejedná se o stejnou zemi nebo 
místo, z nichž pochází její primární složka:

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení odpovídá změněné definici „místa provenience“, jak ji schválil Evropský 
parlament během prvního čtení, a zabraňuje, aby byl produkt prodáván jako pocházející ze 
země, kde „došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování“ (jako 
např. přidání dressingu do produktu). 

Pozměňovací návrh 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) uvede se rovněž země původu nebo 
místo provenience dané primární složky; 

a) uvede se rovněž země nebo místo 
provenience dané primární složky; nebo
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nebo

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení odpovídá změněné definici „místa provenience“, jak ji schválil Evropský 
parlament během prvního čtení, a zabraňuje, aby byl produkt prodáván jako pocházející ze 
země, kde „došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování“ (jako 
např. přidání dressingu do produktu). 

Pozměňovací návrh 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – první pododstavec – písm. a a (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

aa) jméno nebo adresa provozovatele 
potravinářského podniku, které jsou 
uvedeny na etiketě, nesmí být považovány 
za označení země původu nebo místa 
provenience příslušné potraviny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) uvede se, že se země původu nebo místo 
provenience primární složky liší od země 
původu nebo místa provenience potraviny. 

b) uvede se, že se země nebo místo 
provenience primární složky liší od země 
původu nebo místa provenience potraviny. 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení odpovídá změněné definici „místa provenience“, jak ji schválil Evropský 
parlament během prvního čtení, a zabraňuje, aby byl produkt prodáván jako pocházející ze 
země, kde „došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování“ (jako 
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např. přidání dressingu do produktu). 

Pozměňovací návrh 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Použití tohoto odstavce závisí na přijetí 
prováděcích pravidel uvedených v odstavci 
6. 

Použití tohoto odstavce závisí na přijetí 
prováděcích pravidel uvedených v odstavci 
5. 

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Komise do pěti let ode dne použitelnosti 
odst. 2 písm. b) předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, ve které 
zhodnotí povinné uvádění země původu 
nebo místa provenience u produktů 
uvedených v uvedeném písmenu.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 250
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Komise do pěti let ode dne použitelnosti 
odst. 2 písm. b) předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, ve které 

vypouští se
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zhodnotí povinné uvádění země původu 
nebo místa provenience u produktů 
uvedených v uvedeném písmenu.

Or. nl

Odůvodnění

Musí být zachována stávající pravidla, podle kterých může, ale nemusí být na etiketě potravin 
uveden jejich původ. Původ musí být označen jen v tom případě, kdyby jeho neoznačení 
uvedlo spotřebitele v omyl o skutečném původu potraviny.

Pozměňovací návrh 251
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Komise do …* předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávy o povinném 
uvádění země původu nebo místa 
provenience pro:

vypouští se

a) jiné druhy masa než hovězí a než ty, 
které jsou uvedeny v odst. 2 písm. b);
b) mléko;
c) mléko použité jako složka v mléčných 
výrobcích;
d) maso užité jako složka;
e) nezpracované potraviny;
f) jednosložkové produkty;
g) složky, které tvoří více než 50 % 
potraviny.
Tyto zprávy zohlední potřebu spotřebitelů 
být informováni, proveditelnost povinného 
uvádění údajů podle prvního pododstavce 
a analýzu nákladů a přínosů zavedení 
takových opatření, včetně právního 
dopadu na vnitřní trh a dopadu na 
mezinárodní obchod.
Komise může tyto zprávy doplnit návrhy 
na úpravu příslušných předpisů Unie.
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__________________
39. * Pro Úř. věst.: prosím vložte datum tři 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 252
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Komise do …39, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávy o povinném 
uvádění země původu nebo místa 
provenience pro:

vypouští se

a) jiné druhy masa než hovězí a než ty, 
které jsou uvedeny v odst. 2 písm. b);
b) mléko;
c) mléko použité jako složka v mléčných 
výrobcích;
d) maso užité jako složka;
e) nezpracované potraviny;
f) jednosložkové produkty;
g) složky, které tvoří více než 50 % 
potraviny.
Tyto zprávy zohlední potřebu spotřebitelů 
být informováni, proveditelnost povinného 
uvádění údajů podle prvního pododstavce 
a analýzu nákladů a přínosů zavedení 
takových opatření, včetně právního 
dopadu na vnitřní trh a dopadu na 
mezinárodní obchod.
Komise může tyto zprávy doplnit návrhy 
na úpravu příslušných předpisů Unie.
__________________
39. *Úř. věst.: tři roky po vstoupení v 
platnost tohoto nařízení. 
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Or. nl

Odůvodnění

Musí být zabráněno tomu, aby povinné označení původu vepřového, skopového, kozího a 
drůbežího masa sloužilo jako známka kvality. Totéž platí pro mléko, mléčné výrobky a 
nezpracované potraviny. Nezávisle na tom, ve kterém členském státu jsou potraviny 
vyprodukovány, musí být vysoké kvality. Povinné označování původu vede k dalšímu 
administrativnímu zatížení podniků.

Pozměňovací návrh 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Komise do …39, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávy o povinném 
uvádění země původu nebo místa 
provenience pro:

vypouští se

a) jiné druhy masa než hovězí a než ty, 
které jsou uvedeny v odst. 2 písm. b);
b) mléko;
c) mléko použité jako složka v mléčných 
výrobcích;
d) maso užité jako složka;
e) nezpracované potraviny;
f) jednosložkové produkty;
g) složky, které tvoří více než 50 % 
potraviny. 
Tyto zprávy zohlední potřebu spotřebitelů 
být informováni, proveditelnost povinného 
uvádění údajů podle prvního pododstavce 
a analýzu nákladů a přínosů zavedení 
takových opatření, včetně právního 
dopadu na vnitřní trh a dopadu na 
mezinárodní obchod. 
Komise může tyto zprávy doplnit návrhy 
na úpravu příslušných předpisů Unie. 
__________________
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39. * Pro Úř. věst.: prosím vložte datum tři 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 1 – úvodní část 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Komise do …39, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávy o povinném 
uvádění země původu nebo místa 
provenience pro:

vypouští se

a) jiné druhy masa než hovězí a než ty, 
které jsou uvedeny v odst. 2 písm. b);
b) mléko;
c) mléko použité jako složka v mléčných 
výrobcích;
d) maso užité jako složka;
e) nezpracované potraviny;
f) jednosložkové produkty;
g) složky, které tvoří více než 50 % 
potraviny. 
Tyto zprávy zohlední potřebu spotřebitelů 
být informováni, proveditelnost povinného 
uvádění údajů podle prvního pododstavce 
a analýzu nákladů a přínosů zavedení 
takových opatření, včetně právního 
dopadu na vnitřní trh a dopadu na 
mezinárodní obchod. 
Komise může tyto zprávy doplnit návrhy 
na úpravu příslušných předpisů Unie. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 1 – úvodní část 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise do …39, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávy o povinném 
uvádění země původu nebo místa 
provenience pro:

Komise do …39, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávy o povinném 
uvádění země nebo místa provenience pro:

__________________
39. * Pro Úř. věst.: prosím vložte datum tři 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení odpovídá změněné definici „místa provenience“, jak ji schválil Evropský 
parlament během prvního čtení, a zabraňuje, aby byl produkt prodáván jako pocházející ze 
země, kde „došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování“ (jako 
např. přidání dressingu do produktu). 

Pozměňovací návrh 256
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

h) whisky

Or. en

Odůvodnění

U whisky prodávané v EU se obvykle označuje země původu a spotřebitelé připisují této 
informaci značnou důležitost. Některé druhy whisky však neuvádějí původ a používají jiné 
prostředky označování budící dojem, že pocházejí z některé ze zemí, jež patří k předním 
producentům whisky, což však neodpovídá skutečnosti. Je proto vhodné, aby byla whisky 
začleněna na seznam potravinových produktů, u nichž Komise zváží, zda u nich zavede 
povinné označování původu, či nikoli. 
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Pozměňovací návrh 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – první pododstavec – písm. f) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) jednosložkové produkty; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – první pododstavec – písm. g) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

g) složky, které tvoří více než 50 % 
potraviny.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto zprávy zohlední potřebu spotřebitelů 
být informováni, proveditelnost povinného 
uvádění údajů podle prvního pododstavce a 
analýzu nákladů a přínosů zavedení 
takových opatření, včetně právního dopadu 
na vnitřní trh a dopadu na mezinárodní 
obchod. 

Tyto zprávy zohlední potřebu spotřebitelů 
být informováni, proveditelnost povinného 
uvádění údajů podle prvního pododstavce, 
jež bude posuzována individuálně na 
příslušné zeměpisné úrovni s ohledem na 
specifické vlastnosti dotčeného produktu,
a analýzu nákladů a přínosů zavedení 
takových opatření, včetně právního dopadu 
na vnitřní trh a dopadu na mezinárodní 
obchod. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 260
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto zprávy zohlední potřebu spotřebitelů 
být informováni, proveditelnost povinného 
uvádění údajů podle prvního pododstavce a 
analýzu nákladů a přínosů zavedení 
takových opatření, včetně právního dopadu 
na vnitřní trh a dopadu na mezinárodní 
obchod. 

Tyto zprávy zohlední potřebu spotřebitelů 
být informováni, proveditelnost povinného 
uvádění údajů podle prvního pododstavce, 
jež bude posuzována individuálně na 
příslušné zeměpisné úrovni s ohledem na 
specifické vlastnosti dotčeného produktu,
a analýzu nákladů a přínosů zavedení 
takových opatření, včetně právního dopadu 
na vnitřní trh a dopadu na mezinárodní 
obchod. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh o poskytování informací o potravinách by měl brát v úvahu balíček návrhů týkajících
se jakosti právě projednávaný ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) 
Evropského parlamentu. Balíček návrhů týkajících se jakosti vytváří právní základ, který 
zasazuje označování zemědělských produktů do kontextu tržních norem. Návrh o poskytování 
informací o potravinách by měl zvažovat možnost vytvoření rámce pro zemi původu a místo 
provenience, neměl by však obsahovat označování složek a měl by spojovat znění právních 
ustanovení. 

Pozměňovací návrh 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. (nový) Název nebo adresa 
provozovatele potravinářského podniku 
na etiketě nepředstavuje údaje o zemi 
původu nebo místě provenience dotčeného 
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potravinového produktu. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je navázat na obsah poslední věty bodu odůvodnění 31 
společného postoje Rady. 

Pozměňovací návrh 262
János Áder

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. (nový) Název nebo adresa 
provozovatele potravinářského podniku 
na etiketě nepředstavuje údaje o zemi 
původu nebo místě provenience dotčeného 
potravinového produktu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Do … * přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 46 odst. 2 prováděcí 
pravidla k použití odst. 2 písm. b) 
a odstavce 3 tohoto článku.

vypouští se

__________________
40. * Pro Úř. věst.: prosím vložte datum dva 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. it
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Pozměňovací návrh 264
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Do …40 přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 46 odst. 2 prováděcí 
pravidla k použití odst. 2 písm. b) 
a odstavce 3 tohoto článku.

vypouští se

__________________
40. *Úř. věst: dva roky po vstoupení v 
platnost tohoto nařízení.

Or. nl

Odůvodnění

Povinné uvádění místa provenience nebo země původu u vepřového, skopového, kozího a 
drůbežího masa by způsobilo provozovatelům zbytečnou administrativní zátěž. Musí být 
zachována stávající pravidla, podle kterých může, ale nemusí být na etiketě potravin uveden 
jejich původ. Původ musí být označen jen v tom případě, kdyby jeho neoznačení uvedlo 
spotřebitele v omyl o skutečném původu potraviny. Totéž platí pro výrobky uvedené v čl. 5 
odst. 5.

Pozměňovací návrh 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Do …*přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 46 odst. 2 prováděcí 
pravidla k použití odst. 2 písm. b) 
a odstavce 3 tohoto článku.

6. Do …*přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 46 odst. 2 prováděcí 
pravidla k použití odst. 2 písm. b) a c)
a odstavce 3 tohoto článku.

__________________ __________________
40 Pro Úř. věst.: prosím vložte datum dva 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

40Pro Úř. věst.: prosím vložte datum dva 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Návrh nařízení
Čl. 25 – přesun odst. 6 na pozici odst. 4a 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Do …40, přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 46 odst. 2 prováděcí 
pravidla k použití odst. 2 písm. b) a 
odstavce 3 tohoto článku. 

4a. Do …40, přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 46 odst. 2 prováděcí 
pravidla k použití odst. 2 písm. b) a 
odstavce 3 tohoto článku. 

__________________ __________________
40 Pro Úř. věst.: prosím vložte datum dva 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

40 Pro Úř. věst.: prosím vložte datum dva 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

25a. (nový) Název nebo adresa 
provozovatele potravinářského podniku 
na etiketě nepředstavuje údaje o zemi 
původu nebo místě provenience dotčeného 
potravinového produktu. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit v článku 25 o označování původu to, co je již 
naznačeno v obsahu poslední věty bodu odůvodnění 31 znění navrženého Radou. 
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Pozměňovací návrh 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Název nebo adresa provozovatele 
potravinářského podniku na etiketě 
nepředstavuje údaje o zemi původu nebo 
místě provenience dotčeného 
potravinového produktu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Komise může pro určité potraviny 
regulativním postupem podle čl. 46 odst. 2 
přijmout prováděcí opatření k odstavci 1 
tohoto článku. 

2. Komise může pro určité potraviny 
postupem při inspekci podle čl. 46 odst. 2 
přijmout prováděcí akty, jimiž se stanoví 
prováděcí opatření k odstavci 1 tohoto 
článku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. 

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, transmastných kyselin, sacharidů, 
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cukrů, bílkovin a soli. 

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. 

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

Or. en

Odůvodnění

Tyto výživové a energetické údaje jsou pro spotřebitele nejdůležitější, a proto musí být 
umístěny na přední straně obalu. 

Pozměňovací návrh 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. 

b) o množství tuku, umělých 
transmastných kyselin, nasycených 
mastných kyselin, sacharidů, cukrů, 
bílkovin a soli. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá část pozměňovacího návrhu 144 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 273
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. 

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

Or. en

Odůvodnění

I když snahy o změnu v posledních několika letech významným způsobem snížily množství 
průmyslových trans-mastných kyselin v potravinách, z dostupných dokladů vyplývá, že 
nadměrný příjem umělých trans-mastných kyselin má negativní zdravotní dopady a přispívá 
ke zvýšenému riziku srdečního infarktu. Na druhou stranu označování přirozených trans-
mastných kyselin, které vznikají v bachoru kravského žaludku, a jsou proto přirozeně 
přítomné v mase a v mléce, není z hlediska ochrany zdraví veřejnosti odůvodněné. 

Pozměňovací návrh 274
Andres Perello Rodriguez

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, transmastných kyselin, sacharidů, 
cukrů, bílkovin a soli;

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 144 prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

b) o množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů, cukrů, přírodních 
antioxidantů (typických pro výchozí 
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surovinu), bílkovin a soli.

Or. it

Pozměňovací návrh 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) o množství bílkovin, sacharidů a 
transmastných kyselin. 

Or. en

Odůvodnění

Tyto výživové údaje jsou pro spotřebitele důležité, a proto musí být umístěny na zadní straně 
obalu. 

Pozměňovací návrh 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) transmastné kyseliny; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. a 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) transmastné kyseliny; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dobrovolné označování transmastných kyselin a je nesmírně zavádějící; označování 
transmastných kyselin musí být povinné na zadní straně obalu.

Pozměňovací návrh 279
Frédérique Ries

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) transmastné kyseliny; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 29 odst. 1 pododstavec 1 písm. b)
a pozměňovací návrh 146 přijatý v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 280
Esther de Lange

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

da) cholesterol;

Or. en

Odůvodnění

První čtení představuje kompromis mezi Radou a Evropským parlamentem ve snaze o více 
vyčerpávající dobrovolné označování výživových hodnot.
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Pozměňovací návrh 281
Esther de Lange

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

fa) sodík;

Or. en

Odůvodnění

První čtení představuje kompromis mezi Radou a Evropským parlamentem ve snaze o více 
vyčerpávající dobrovolné označování výživových hodnot.Pozměňovací návrh 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

fa) sodík;

Or. fr

Odůvodnění

Některé z potravin a jejich složek, které neobsahují sůl (např. jogurt, mléko), mají přirozený 
obsah sodíku. Spotřebitel musí mít proto možnost zjistit skutečný obsah sodíku v potravinách. 
Hospodářské subjekty by tímto způsobem mohly upřesnit a doplnit povinnou informaci 
týkající se obsahu soli.

Pozměňovací návrh 283
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Pokud označení balené potraviny uvádí 
povinné výživové údaje podle odstavce 1, 
mohou se v něm opakovat informace o 

3. Pokud označení balené potraviny uvádí 
povinné výživové údaje podle odstavce 1, 
informace o energetické hodnotě a 
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energetické hodnotě a množství tuku, 
nasycených mastných kyselin, cukrů a soli. 

množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukrů a soli se v něm opakují 
podle zjednodušeného režimu označování 
v souladu s čl. 33 odst. 3. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 33 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 284
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Pokud označení balené potraviny uvádí 
povinné výživové údaje podle odstavce 1, 
mohou se v něm opakovat informace o 
energetické hodnotě a množství tuku, 
nasycených mastných kyselin, cukrů a soli. 

3. Pokud označení balené potraviny uvádí 
povinné výživové údaje podle čl. 29 odst. 
1, informace o energetické hodnotě se 
opakují v hlavním zorném poli. Kromě 
toho se v něm mohou rovněž opakovat 
údaje o množství tuku, nasycených 
mastných kyselin, cukrů a soli. 

Or. en

Odůvodnění

Informace o energetické hodnotě jsou pro spotřebitele nejdůležitějšími informacemi, a měly 
by být proto kromě povinné nutriční tabulky rovněž uvedeny přední straně obalu. Navíc by 
mělo být stejně tak možné opakovat dobrovolně nejdůležitější živiny (tuky, nasycené mastné 
kyseliny, cukry, soli). 

Pozměňovací návrh 285
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 35 odst. 1, uvádějí-li se 
výživové údaje na označení produktů podle 
čl. 16 odst. 4, lze tyto údaje omezit na 

4. Odchylně od čl. 35 odst. 1, uvádějí-li se 
výživové údaje na označení produktů podle 
čl. 16 odst. 4, lze tyto údaje omezit na 
uvedení energetické hodnoty a hodnoty 
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uvedení energetické hodnoty. cukru. 

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
49 a za podmínek stanovených v článcích 
50 a 51 přijmout převodní faktory pro 
vitaminy a minerální látky uvedené v části 
A bodě 1 přílohy XIII pro účely 
přesnějšího výpočtu obsahu těchto 
vitaminů a minerálních látek v potravinách. 
Tyto převodní faktory se doplní do přílohy 
XIV. 

2. Komise může prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
49 přijmout převodní faktory pro vitaminy 
a minerální látky uvedené v části A bodě 1 
přílohy XIII pro účely přesnějšího výpočtu 
obsahu těchto vitaminů a minerálních látek 
v potravinách. Tyto převodní faktory se 
doplní do přílohy XIV. 

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Renate Sommer

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise může regulativním postupem 
podle čl. 46 odst. 2 přijmou prováděcí 
pravidla pro jednotné provádění tohoto 
odstavce, pokud jde o přesnost uvedených 
hodnot, jako například rozdíly mezi 
uváděnými hodnotami a hodnotami 
zjištěnými při úřední kontrole. 

Komise může postupem při inspekci podle 
čl. 46 odst. 2 přijmout prováděcí akty, 
jimiž se stanoví prováděcí pravidla pro 
jednotné provádění tohoto odstavce, pokud 
jde o přesnost uvedených hodnot, jako 
například rozdíly mezi uváděnými 
hodnotami a hodnotami zjištěnými při 
úřední kontrole. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Údaje o energetické hodnotě a obsahu
živin podle čl. 29 odst. 1 až 5 se vyjadřují
na 100 g nebo 100 ml. 

2. Mezi „povinné nutriční údaje na zadní 
straně obalu“ patří energetická hodnota 
v kcal a povinné údaje o živinách podle čl. 
29 odst. 1, příp. dobrovolné údaje o 
živinách uvedené v čl. 29 odst. 2. 
Tyto údaje se vyjádří vhodným způsobem 
v pořadí uvedeném v příloze XV, a to na 
100 g/100 ml a na jednu porci. 
Údaje se uvedou v tabulce s přiřazenými 
číselnými hodnotami. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 313 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Kromě způsobu vyjádření uvedeného v 
odstavci 2 tohoto článku lze energetickou
hodnotu a obsah živin podle čl. 29 odst. 1, 
3, 4 a 5 podle okolností vyjádřit jako 
procentní podíl referenčních hodnot příjmu 
stanovených v části B přílohy XIII na 100 
g nebo 100 ml. 

4. Kromě způsobu vyjádření uvedeného v 
odstavci 2 tohoto článku se energetická
hodnota a obsah tuku, nasycených 
mastných kyselin, cukru a soli vyjádří
jako procentní podíl referenčních hodnot 
příjmu stanovených v části B přílohy XIII 
na 100 g nebo 100 ml. 

Or. en



PE460.950v01-00 100/157 AM\861438CS.doc

CS

Odůvodnění

Spotřebitel potřebuje znát referenční hodnoty, aby mohl stanovit svou denní dávku určité 
živiny. Např. obsah 7 gramů soli na 100 gramů neříká spotřebiteli nic o tom, jaká je 
doporučená průměrná denní dávka. 

Pozměňovací návrh 290
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. S cílem zajistit jednotné provádění, 
pokud jde o vyjadřování výživových údajů 
na jednu porci nebo jednotku spotřeby, a s 
cílem stanovit pro spotřebitele jednotný 
základ srovnání může Komise se 
zohledněním skutečného spotřebního 
chování spotřebitelů a výživových 
doporučení regulativním postupem podle 
čl. 46 odst. 2 přijmout pravidla pro 
vyjadřování na jednu porci nebo jednotku 
spotřeby pro určité skupiny potravin. 

4. S cílem zajistit jednotné provádění, 
pokud jde o vyjadřování výživových údajů 
na jednu porci nebo jednotku spotřeby, a s 
cílem stanovit pro spotřebitele jednotný 
základ srovnání přijme Komise se 
zohledněním skutečného spotřebního 
chování spotřebitelů a výživových 
doporučení postupem při inspekci podle čl. 
46 odst. 2 prostřednictvím prováděcích 
aktů pravidla pro vyjadřování na jednu 
porci nebo jednotku spotřeby pro určité 
skupiny potravin. 

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 
a 2 se musí nacházet ve stejném zorném 
poli. Uvádějí se společně ve srozumitelném 
formátu a tam, kde je to vhodné, v pořadí 
stanoveném v příloze XV. 

1. Jednotlivé údaje uvedené v čl. 29 odst. 1
písm. a) a b) se uvádí na přední straně 
obalu a obsahují množství energie v kcal, 
jak je stanoveno ve čl. 29 odst. 1 písm. a) 
povinné živiny podle čl. 29 odst. 1 písm. b) 
v gramech. Uvádějí se společně ve 
srozumitelném formátu a tam, kde je to 
vhodné, v pořadí stanoveném v příloze 
XV. 
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Or. en

Odůvodnění

A tyto živiny jsou pro spotřebitele z nejdůležitějších a proto musejí být umístěny na přední 
straně obalu. 

Pozměňovací návrh 292
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 
a 2 se musí nacházet ve stejném zorném 
poli. Uvádějí se společně ve srozumitelném 
formátu a tam, kde je to vhodné, v pořadí 
stanoveném v příloze XV. 

1. Jednotlivé údaje uvedené v čl. 29 odst. 
1, 2 a 3 se musí nacházet ve stejném 
zorném poli. Uvádějí se společně ve 
srozumitelném formátu a tam, kde je to 
vhodné, v pořadí stanoveném v příloze 
XV. 

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 se 
uvádějí v tabulce s přiřazenými číselnými 
hodnotami, je-li dostatek místa. Při 
nedostatku místa se údaje uvedou v řadě za 
sebou. 

2. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 se 
uvádějí na zadní straně v tabulce s 
přiřazenými číselnými hodnotami, je-li 
dostatek místa. Při nedostatku místa se 
údaje uvedou v řadě za sebou a, je-li to 
vhodné, v pořadí uvedeném v příloze XV. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. (nový). Energetický obsah, vyjádřený v 
kcal na 100g nebo 100ml nebo na porci je 
rovněž uveden v rámečku v pravém 
dolním rohu na přední straně obalu, a to 
písmem o velikosti 3 mm. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh představuje přijatelný kompromis mezi postojem Evropského 
parlamentu a Rady. Evropský parlament navrhuje povinné uvádění obsahu energie (na 100 
g/ml a nepovinně na porci) v pravém dolním rohu předního obalu. Rada namísto toho 
navrhuje, aby se na přední straně obalu pouze dobrovolně „opakovalo“ pět živin, které jsou 
již uvedeny na zadní straně obalu na 100 g/m, což může být zavádějící u produktů uváděných 
na trh v obalech menších než 100g/m, např. nealkoholické nápoje nebo cereálie. Uvádění 
energetické hodnoty na porci je proto důležitější.

Pozměňovací návrh 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a (nový). Energetický obsah, vyjádřený v 
kcal na 100g nebo 100ml nebo na porci je 
rovněž uveden v rámečku v pravém 
dolním rohu na přední straně obalu, a to 
písmem o velikosti 3 mm. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. (nový). Obsah energie vyjádřený v 
kcal na porci je rovněž uveden v rámečku 
ve zřetelném formátu v hlavním zorném 
poli. 

Or. en

Odůvodnění

Informace o energetické hodnotě jsou pro spotřebitele velmi důležité, a měly by být proto 
kromě povinné nutriční tabulky ještě zopakovány na přední straně obalu. Zatímco informace v 
nutriční tabulce (vyjádřené na 100g/100ml) zajišťují teoretickou srovnatelnost různých 
produktů, další jednotné údaje o množství energie (vyjádřené na porci) informují spotřebitele 
o konkrétním obsahu kalorií v porci. 

Pozměňovací návrh 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. (nový) Informace o energetické 
hodnotě a obsahu tuků, nasycených 
mastných kyselin, cukru a soli jsou rovněž 
uvedeny v rámečku na přední straně 
obalu, a to vyjádřené na 100g/ml a navíc 
mohou být vyjádřené na porci. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj Evropského parlamentu v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 298
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový) 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. (nový) Energetický obsah, vyjádřený v 
kcal na 100 g nebo 100 ml nebo na porci, 
je rovněž uveden v rámečku v pravém 
dolním rohu na přední straně obalu, a to 
písmem o velikosti 3 mm. 

Or. en

Odůvodnění

Energetický obsah je klíčovým údajem pro spotřebitele, kteří vybírají potraviny s ohledem na 
zachování zdravé tělesné hmotnosti. Vzhledem k tomu, že vyjádření na 100g/ml je už obsaženo 
v povinné nutriční tabulce, údaje o energii na přední straně obalu by měly být vyjádřeny na 
porci. To umožní spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí ohledně výživy založená na 
individuálních potřebách, a to prostřednictvím na první pohled patrných faktických informací, 
což jim dá možnost posoudit význam produktu v rámci jejich stravy. 

Pozměňovací návrh 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. (nový) Obsah energie vyjádřený v kcal 
na porci je rovněž uveden v rámečku ve 
zřetelné podobě v hlavním zorném poli. 

Or. en

Odůvodnění

Energetický obsah je klíčovým údajem pro spotřebitele, kteří vybírají potraviny s ohledem na 
zachování zdravé tělesné hmotnosti. Vzhledem k tomu, že vyjádření na 100g/ml je už obsaženo 
v povinné nutriční tabulce, údaje o energii na přední straně obalu by měly být vyjádřeny na 
porci. To umožní spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí ohledně výživy založená na 
individuálních potřebách, a to prostřednictvím na první pohled patrných faktických informací, 
což jim dá možnost posoudit význam produktu v rámci jejich stravy. 

Pozměňovací návrh 300
János Áder

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový) 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Energetický obsah, vyjádřený v kcal 
na 100 g nebo 100 ml nebo na porci, je 
rovněž uveden v rámečku v pravém 
dolním rohu na přední straně obalu, a to 
písmem o velikosti 3 mm. 

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový) 

Stanovisko Rady Pozměňovací návrh

2a. Energetická hodnota, vyjádřená v kcal 
na 100 g nebo 100 ml, musí být znovu 
uvedena vpravo dole na přední straně 
balení, a to písmem o velikosti 3 mm,
a musí být umístěna v rámečku; v případě 
balení jednotlivých porcí s čistým 
množstvím nepřesahujícím 100 g / 100 ml 
může být energetická hodnota 
alternativně uvedena v kcal na porci.

Or. de

Pozměňovací návrh 302
Anna Záborská

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 3 mohou
být uváděny společně:

3. Na přední straně balení musí být 
zopakovány údaje o energetické hodnotě, 
vyjádřené na 100 g/ml, popřípadě na 
základě porcí ve všech případech, kdy 
označení balené potraviny uvádí povinné 
výživové údaje podle čl. 29 odst. 1.



PE460.950v01-00 106/157 AM\861438CS.doc

CS

Informace o množství tuku, nasycených 
mastných kyselin, cukrů a soli, vyjádřené 
na 100 g/ml, popřípadě na základě porcí, 
se mohou rovněž opakovat:

Or. fr

Odůvodnění

Pokud je na přední straně balení uváděn pouze údaj o energetické hodnotě vyjádřený na 100 
g nebo ml, pak by u výrobků, které jsou uváděny na trh v menších baleních, např. 
u nealkoholických nápojů nebo u obilovin, mohl mít tento údaj klamavý charakter. Je tedy 
třeba zajistit, aby mohly být údaje o energetické hodnotě, které jsou vyjádřeny na 100 g/ml, 
doplněny i o údaje vyjádřené na základě porcí. Tento pozměňovací návrh by mohl 
představovat rozumný kompromis mezi postoji EP (první čtení) a Rady.

Pozměňovací návrh 303
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 3 mohou 
být uváděny společně:

3. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 3 jsou
uváděny společně na přední straně obalu 
a vyjádřeny označením nízký, střední nebo 
vysoký, společně se zelenou, žlutou nebo 
červenou barvou. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí pozměňovací návrh 314 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 3 mohou 3. Pokud označení balené potraviny uvádí 
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být uváděny společně: povinné výživové údaje uvedené v čl. 29
odst. 1, mohou se v něm na přední straně 
obalu opakovat informace o energetické 
hodnotě na 100 g/ml a na porci. 
Navíc se zde mohou opakovat informace o 
množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukrů a soli vyjádřené na 100 
g/ml nebo na porci:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je přijatelným kompromisem mezi postojem Evropského parlamentu 
přijatým během prvního čtení a postojem Rady, která navrhuje pouze dobrovolné 
„opakování“ údajů na přední straně obalu o pěti živinách už vyznačených na zadní straně 
obalu, a to na 100 g/ml a na porci/na jednotku spotřeby. 

Pozměňovací návrh 305
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto požadavky jsou povinné pouze pro 
následující kategorie potravin:
- hotová jídla;
- upravené produkty živočišného původu;
- balené občerstvení a sendviče;
- snídaňové cereálie;
- nealkoholické nápoje kromě mléka a 
ovocných šťáv definovaných ve směrnici 
Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 
2001 o ovocných šťávách a některých 
podobných produktech určených k lidské 
spotřebě1;
- další zpracované hotové potraviny. 
Pro jiné potraviny, které nespadají do 
uvedených kategorií, jsou písm. a) a b) 
dobrovolná. 
Referenční hodnoty pro nízký (zelená), 
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střední (žlutá) a vysoký obsah (červená) 
určité živiny se uvádějí na 100 g/100 ml a 
jsou přijímány na základě aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
49 s výhradou podmínek uvedených v 
článcích 50 a 51, a to na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin. 
__________________
1 1 Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58. 

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – písm. a 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) v jiném zorném poli, než jaké je 
uvedeno v odstavci 1 tohoto článku; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – písm. a 

Stanovisko Rady Pozměňovací návrh

a) v jiném zorném poli, než jaké je 
uvedeno v odstavci 1 tohoto článku; a

a) v jiném zorném poli, než jaké je 
uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, 
přičemž energetická hodnota může být 
uvedena také odděleně od ostatních údajů 
na přední straně balení;

Or. de
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat jako doplnění pozměňovacího návrhu 72 
zpravodajky a má pouze vyjasnit, že tzv. BIG 5 lze při opakovaném uvedení uvést také 
odděleně (např. energetická hodnota na přední straně obalu, živiny na jiném místě). Jinak by 
došlo k trojímu uvedení energetické hodnoty: v tabulce, povinně na přední straně 
(pozměňovací návrh 70 zpravodajky) a znovu při dobrovolném zopakování.

Pozměňovací návrh 308
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – písm. b 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v jiném formátu, než jak určuje 
odstavec 2 tohoto článku. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – písm. b 

Stanovisko Rady Pozměňovací návrh

b) v jiném formátu, než jak určuje odstavec 
2 tohoto článku.

b) v jiném formátu, než jak určuje odstavec 
2 tohoto článku, přičemž smí být použito 
grafické vyjádření pro lepší viditelnost, 
nebo

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat jako doplnění pozměňovacího návrhu 72 
zpravodajky. Grafickým vyjádřením nutričních údajů mohou být tyto údaje často 
srozumitelnější. To by mělo být při opakovaném uvedení tzv. BIG 5 jako doplnění k tabulce 
umožněno.
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Pozměňovací návrh 310
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

Stanovisko Rady Pozměňovací návrh

ba (nový) pouze na porci nebo jednotku 
spotřeby ve spojení s procentním podílem 
referenčních hodnot uvedených v příloze 
XIII části, přičemž energetická hodnota 
může být uvedena také odděleně od 
ostatních údajů

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat jako doplnění pozměňovacího návrhu 72 
zpravodajky. Pro zajištění porovnatelnosti je údaj na 100 g/ml nezbytný. V některých 
případech je však rozumné a reálnější omezit nutriční údaje BIG 5 při opakovaném uvedení 
na údaj na porci.

Pozměňovací návrh 311
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

S cílem zajistit jednotné provádění tohoto 
odstavce může Komise regulativním
postupem podle čl. 46 odst. 2 přijmout 
pravidla týkající se energetické hodnoty a 
obsahu živin podle čl. 29 odst. 1 až 5, které 
lze považovat za zanedbatelné. 

S cílem zajistit jednotné provádění tohoto 
odstavce může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů postupem při inspekci
podle čl. 46 odst. 2 přijmout pravidla 
týkající se energetické hodnoty a obsahu 
živin podle čl. 29 odst. 1 a 2, které lze 
považovat za zanedbatelné. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 312
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 34 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

[...] vypouští se
__________________
44. * Pro Úř. věst.: prosím vložte datum 
osmi let po dni vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 313
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Vedle způsobu vyjadřování údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 4 a článku 32 a 
obchodní úpravy podle čl. 33 odst. 2 lze 
energetickou hodnotu a obsah živin podle 
čl. 29 odst. 1 až 5 vyjádřit jinými způsoby 
za využití grafického znázornění nebo 
symbolů doplňujících slovní nebo číselné 
vyjádření, jsou-li splněny tyto požadavky:

1. Vedle způsobu vyjadřování údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 4 a článku 32 a 
obchodní úpravy podle čl. 33 odst. 2 a 3
lze energetickou hodnotu a obsah živin 
podle čl. 29 odst. 1, 2 a 5 vyjádřit jinými 
způsoby za využití grafického znázornění 
nebo symbolů doplňujících slovní nebo 
číselné vyjádření, jsou-li splněny tyto 
požadavky:

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový) 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a (nový) Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 
4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006, 
mohou být pro účely tohoto nařízení 
použity výkladové složky pro vyjádření 
nebo znázornění informací o energetické 
hodnotě a množství tuku, nasycených 
mastných kyselin, cukru a soli. 

Or. en

Odůvodnění

To umožní pokračující používání dobrovolných režimů v některých členských státech, které se 
osvědčily jako velmi užitečné pro spotřebitele. 

Pozměňovací návrh 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter 

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. a 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) neuvádějí spotřebitele v omyl, jak 
stanoví článek 7;

a) jsou založeny na důkladných a 
nezávislých spotřebitelských výzkumech a 
neuvádějí spotřebitele v omyl, jak stanoví 
článek 7;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

aa) (nové) jsou vytvořeny na základě 
rozsáhlých konzultací se všemi skupinami 
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dotčených stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. c 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel
těmto způsobům vyjadřování nebo uvádění 
údajů rozumí;

c) je nezávisle prokázáno, že spotřebitelé
těmto způsobům vyjadřování nebo uvádění 
údajů rozumí;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Andres Perello Rodriguez

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

da) jsou objektivní a nediskriminační;

Or. es

Pozměňovací návrh 319
Andres Perello Rodriguez

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

db) jejich použití nebude představovat 
překážky volnému pohybu zboží.
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Or. es

Pozměňovací návrh 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard 

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

S cílem usnadnit sledování používání 
dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění 
údajů mohou členské státy vyžadovat od 
provozovatelů potravinářských podniků, 
kteří na trh na jejich území uvádějí 
potraviny takto označené, aby příslušnému 
orgánu oznámili používání dalšího způsobu 
vyjadřování nebo uvádění údajů a poskytli 
mu příslušná odůvodnění týkající se 
splnění požadavků stanovených v odst. 1 

S cílem usnadnit sledování používání a 
dopad dalších způsobů vyjadřování nebo 
uvádění údajů vyžadují členské státy od 
provozovatelů potravinářských podniků, 
kteří na trh na jejich území uvádějí 
potraviny takto označené, aby příslušnému 
orgánu oznámili používání dalšího způsobu 
vyjadřování nebo uvádění údajů a poskytli 
mu příslušná odůvodnění týkající se 
splnění požadavků stanovených v odst. 1 
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písm. a) až d). V těchto případech lze
rovněž vyžadovat informace o ukončení 
používání těchto dalších způsobů 
vyjadřování nebo uvádění údajů. 

písm. a) až d). V těchto případech rovněž 
vyžadují informace o ukončení používání 
těchto dalších způsobů vyjadřování nebo 
uvádění údajů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – poznámka pod čarou 44 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

____________________________ ____________________________

44. * Pro Úř. věst.: prosím vložte datum 
osmi let po dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost. 

44. * Pro Úř. věst.: prosím vložte datum tří
let ode dne použitelnosti tohoto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. S cílem zajistit jednotné uplatňování 
tohoto článku přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 46 odst. 2 prováděcí 
pravidla k odstavcům 1, 3 a 4 tohoto 
článku. 

6. S cílem zajistit jednotné uplatňování 
tohoto článku přijme Komise postupem při 
inspekci podle čl. 46 odst. 2 prováděcí
akty, jimiž se stanoví prováděcí pravidla k 
odstavcům 1, 3 a 4 tohoto článku. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. (nový) Pojem „vegetariánský“ nesmí 
být použit pro potraviny, které jsou 
výrobky pocházejícími ze zvířat, jež 
zemřela, byla poražena, či zvířat, která 
umírají následkem toho, že jsou 
zkonzumována, ani pro potraviny 
vyrobené z těchto výrobků nebo jejich 
prostřednictvím. Pojem „veganský“ nesmí 
být použit pro potraviny, které jsou zvířaty 
nebo živočišnými výrobky, nebo jsou 
vyrobeny ze zvířat nebo živočišných 
výrobků, včetně výrobků ze živých zvířat, 
nebo s pomocí těchto výrobků. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 325
Holger Krahmer

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. (nový) Nadále mohou být dobrovolně 
uváděny další nutriční údaje pro určité 
cílové skupiny, například děti, pokud jsou 
tyto specifické referenční hodnoty vědecky 
podloženy, neuvádějí spotřebitele v omyl a 
jsou v souladu s obecnými podmínkami 
stanovenými tímto nařízením. 

Or. en
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Odůvodnění

U produktů zaměřených na děti a produktů, o něž mají děti zájem, je užitečnější poskytovat 
nutriční informace prostřednictvím referenčních hodnot významných pro děti. 

Pozměňovací návrh 326
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen článek 38, mohou 
členské státy přijímat vnitrostátní opatření 
v otázkách, které nejsou výslovně 
harmonizovány tímto nařízením, za 
předpokladu, že jimi nezakáží, neztíží ani 
neomezí volný pohyb zboží, které je v 
souladu s tímto nařízením. 

2. V souladu odstavcem 1 tohoto článku
nesmějí členské státy stanovit podrobnější 
požadavky ohledně nutričního označování 
než ty, které jsou obsaženy v tomto 
nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh Rady by umožňoval členským státům přijímat dodatečné požadavky na dobrovolné 
označování. Tato ustanovení by mělo za následek značné množství dodatečných vnitrostátních 
pravidel, která by vážně narušila fungování vnitřního trhu, jejichž realizace by představovala 
značnou zátěž pro provozovatele. Z tohoto důvodu byl v souladu s platnou právní úpravou do 
článku 37 začleněn nový odstavec 2 podle čl. 7 odst. 3 směrnice o nutričním označování 
90/496/EHS. 

Pozměňovací návrh 327
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření týkajících se 
povinného uvádění země původu nebo 
místa provenience potravin, pouze je-li 
prokázána spojitost mezi určitými 
vlastnostmi dané potraviny a jejím 
původem nebo proveniencí. Členské státy 

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření týkajících se 
povinného uvádění země původu nebo 
místa provenience potravin.
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spolu s oznámením těchto opatření Komisi 
rovněž doloží, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace značný 
význam.

Or. it

Pozměňovací návrh 328
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření týkajících se 
povinného uvádění země původu nebo 
místa provenience potravin, pouze je-li 
prokázána spojitost mezi určitými 
vlastnostmi dané potraviny a jejím 
původem nebo proveniencí. Členské státy 
spolu s oznámením těchto opatření Komisi 
rovněž doloží, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace značný 
význam.

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření týkajících se 
povinného uvádění země původu nebo 
místa provenience potravin, pouze je-li 
prokázána spojitost mezi určitými 
vlastnostmi dané potraviny a jejím 
původem nebo proveniencí. Členské státy 
spolu s oznámením těchto opatření Komisi 
rovněž doloží, že byly učiněny legislativní 
kroky, které potvrzují značný význam této 
informace.

Or. it

Pozměňovací návrh 329
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji 
konečnému spotřebiteli nebo zařízením 
společného stravování nebalené nebo jsou-
li baleny v místě prodeje na žádost 
spotřebitele nebo baleny do hotového 
balení pro přímý prodej:

1. Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji 
konečnému spotřebiteli nebo zařízením 
společného stravování nebalené nebo jsou-
li baleny v místě prodeje na žádost 
spotřebitele nebo baleny do hotového 
balení pro přímý prodej:
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a) je poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 
odst. 1 písm. c) povinné;
b) není poskytnutí dalších údajů 
uvedených v článcích 9 a 10 povinné, 
pokud členské státy nepřijmou opatření 
vyžadující uvedení některých nebo všech 
těchto údajů nebo jejich částí. 
Na stravovací služby, které poskytují kina, 
vyjma malých a středních podniků, se 
ustanovení tohoto odstavce vztahují pouze 
v případě, že potraviny jsou baleny v místě 
prodeje do normalizovaných balení, 
jejichž kapacita je předem určena, takže 
konečné množství a obsah potraviny či 
nápoje je jasně vymezeno a je měřitelné. 

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

a) členské státy mohou požadovat
poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 
odst. 1 písm. c);

Or. es

Pozměňovací návrh 331
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou přijmout opatření 
pro způsob poskytování údajů nebo jejich 
částí podle odstavce 1 a případně pro 

2. Členské státy mohou přijmout opatření 
pro způsob poskytování údajů nebo jejich 
částí podle odstavce 1 a případně pro 
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způsob jejich vyjadřování a uvádění. způsob jejich vyjadřování a uvádění. 
Komise rovněž zavede postup formálního 
oznamování pro všechny zúčastněné 
strany v souladu s ustanoveními směrnice 
98/34. 

Or. en

Odůvodnění

Parlament se během prvního čtení usnesl, že hlavním důvodem návrhu nového zařízení je 
posílení jednotného trhu a usnadnění volného pohybu zboží. Je známo, že vnitrostátní právní 
předpisy o označování mohou narušovat jednotný trh, a měly by být proto přijímány pouze na 
základě transparentního postupu přezkumu, to znamená stejného postupu, jaký se vztahuje na 
ostatní vnitrostátní legislativní návrhy v rámci vnitřního trhu. 

Pozměňovací návrh 332
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Členský stát, který považuje za nezbytné 
přijmout nové právní předpisy 
o poskytování informací o potravinách, 
může zamýšlená opatření přijmout až po 
uplynutí tří měsíců od oznámení 
uvedeného v odstavci 1 za předpokladu, že 
neobdržel záporné stanovisko Komise.

3. Členský stát, který považuje za nezbytné 
přijmout nové právní předpisy 
o poskytování informací o potravinách, 
může zamýšlená opatření přijmout až po 
uplynutí tří měsíců od oznámení 
uvedeného v odstavci 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 333
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Je-li stanovisko Komise záporné, zahájí 
Komise před uplynutím lhůty uvedené 
v odstavci 3 tohoto článku regulativní 

4. Je-li stanovisko Komise záporné, zahájí 
Komise před uplynutím lhůty uvedené 
v odstavci 3 tohoto článku regulativní 
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postup podle čl. 46 odst. 2 s cílem stanovit, 
zda zamýšlená opatření mohou být 
provedena, pokud je to třeba, po provedení
vhodných změn.

postup podle čl. 46 odst. 2 s cílem 
navrhnout, pokud je to třeba, provedení
vhodných změn.

Or. it

Pozměňovací návrh 334
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Je-li stanovisko Komise záporné, zahájí 
Komise před uplynutím lhůty uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku regulativní postup 
podle čl. 46 odst. 2 s cílem stanovit, zda 
zamýšlená opatření mohou být provedena, 
pokud je to třeba, po provedení vhodných 
změn. 

4. Je-li stanovisko Komise záporné, zahájí 
Komise před uplynutím lhůty uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku postup při 
inspekci podle čl. 46 odst. 2 s cílem 
stanovit, zda zamýšlená opatření mohou 
být provedena, pokud je to třeba, po 
provedení vhodných změn. 

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 5 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Na opatření, která podléhají postupu 
oznamování podle tohoto článku, se 
nevztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 
června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti47. 

vypouští se

__________________
47. Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. 
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Or. en

Odůvodnění

Parlament se během prvního čtení usnesl, že hlavním důvodem návrhu nového zařízení je 
posílení jednotného trhu a usnadnění volného pohybu zboží. Je známo, že vnitrostátní právní 
předpisy o označování mohou narušovat jednotný trh, a měly by být proto přijímány pouze na 
základě transparentního postupu přezkumu, to znamená stejného postupu, jaký se vztahuje na 
ostatní vnitrostátní legislativní návrhy v rámci vnitřního trhu. 

Pozměňovací návrh 336
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

K zohlednění technického pokroku, 
vědeckého vývoje, zdraví spotřebitelů nebo 
potřeby spotřebitelů být informováni a s 
výhradou ustanovení čl. 10 odst. 2 a čl. 21 
odst. 2 o změnách příloh II a III může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 a za 
podmínek stanovených v článcích 50 a 51
měnit přílohy tohoto nařízení. 

K zohlednění technického pokroku, 
vědeckého vývoje, zdraví spotřebitelů nebo 
potřeby spotřebitelů být informováni a s 
výhradou ustanovení čl. 10 odst. 2 a čl. 21 
odst. 2 o změnách příloh II a III může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49 měnit 
přílohy tohoto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, 
Komise při výkonu pravomocí svěřených jí 
na základě tohoto nařízení k přijímání 
opatření regulativním postupem podle čl. 
46 odst. 2 nebo prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s články 
49 až 52:

1. Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, 
Komise při výkonu pravomocí svěřených jí 
na základě tohoto nařízení k přijímání 
opatření prostřednictvím prováděcích aktů 
postupem při inspekci podle čl. 46 odst. 2 
nebo prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49:
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Or. en

Pozměňovací návrh 338
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat. 

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
čl. 58 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
178/2002. Tento výbor je výborem ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se 
články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s 
ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí. 

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (ES) č. 182/2011. 

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí vypouští se
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1999/468/ES je tři měsíce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2, čl. 12 
odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl. 19 odst. 2, čl. 21 
odst. 2, čl. 23 odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. 30 
odst. 2, čl. 35 odst. 4 a v článku 44 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let od ...51. 
Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději šest měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomocí se automaticky
prodlužuje o stejně dlouhé období, pokud 
je Evropský parlament nebo Rada nezruší 
v souladu s článkem 50. 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku. 

1a. Přenesení pravomocí uvedené v čl. 10 
odst. 2, čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl. 19 
odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 23 odst. 2, čl. 29 
odst. 6, čl. 30 odst. 2, čl. 35 odst. 4 a v 
článku 44 je svěřena Komisi na dobu pěti 
let od. . . *. Komise vypracuje zprávu o 
přenesené pravomoci nejpozději devět
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomocí se tiše
prodlužuje o stejně dlouhé období, pokud 
se Evropský parlament nebo Rada 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého období proti tomuto prodloužení 
nevysloví. 
1b. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
10 odst. 2, čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl.
19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 23 odst. 2, čl.
29 odst. 6, čl. 30 odst. 2, čl. 35 odst. 4 a 
článku 44 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
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zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku dnem po dni vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 50 a 
51. 

3. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 10 odst. 2, čl. 12 odst. 3, čl. 13 
odst. 5, čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 23 
odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. 30 odst. 2, čl. 35 
odst. 4 a článku 44 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament a Rada 
nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této 
lhůty Komisi informují, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. V naléhavých případech, kdy je to z vypouští se
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důvodu vzniku nového vážného rizika pro 
lidské zdraví nezbytné, se na akty v 
přenesené pravomoci přijaté podle článku 
52 použije postup stanovený v čl. 10 odst. 
2 a čl. 21 odst. 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Renate Sommer

Návrh nařízení
Článek 50 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Zrušení přenesení pravomoci vypouští se
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2, čl. 12 
odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl. 19 odst. 2, čl. 21 
odst. 2, čl. 23 odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. 30 
odst. 2, čl. 35 odst. 4 a v článku 44 kdykoli 
zrušit. 
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup s 
cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, 
jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a 
možné důvody tohoto zrušení. 
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v 
něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 345
Renate Sommer

Návrh nařízení
Článek 51 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Námitky proti aktům v přenesené 
pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve 
lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti 
aktu v přenesené pravomoci nevysloví, 
bude akt zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem 
v něm stanoveným
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament i 
Rada uvědomí Komisi o svém úmyslu 
námitky nevyslovit. 
3. Akt v přenesené pravomoci nestoupí v 
platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky ve 
lhůtě uvedené v odstavci 1. Orgán, který 
vyslovuje proti aktu v přenesené 
pravomoci námitky, je odůvodní. 

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost 
bezodkladně a použijí se, pokud proti nim 
není vyslovena námitka v souladu s 
odstavcem 3. 

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost 
bezodkladně a použijí se, pokud proti nim 
není vyslovena námitka v souladu s
odstavcem 2. V oznámení aktu v 
přenesené pravomoci přijatém podle 
tohoto článku zaslaném Evropskému 
parlamentu a Radě se uvedou důvody 
použití postupu pro naléhavé případy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci 
přijatém podle tohoto článku zaslaném 
Evropskému parlamentu a Radě se 
uvedou důvody použití postupu pro 
naléhavé případy. 

2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 49 odst. 5. V tomto případě Komise 
akt neprodleně poté, co ji Evropský 
parlament nebo Rada informují o svém 
rozhodnutí vznést proti aktu námitku, 
zruší. 

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Potraviny uvedené na trh nebo opatřené 
etiketou před …54 **, které nejsou v 

vypouští se
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souladu s požadavkem stanoveným v čl. 9 
odst. 1 písm. l) tohoto nařízení, smějí být 
uváděny na trh do vyčerpání zásob. 
__________________
54. *** Pro Úř. věst.: první den měsíce po 
uplynutí pěti let po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

Or. en

Odůvodnění

Přechodné období v délce tří let je dostatečné. Není důvod, aby bylo přechodné období pro 
požadavky na prohlášení o výživových údajích delší než u všech ostatních informací o 
potravinách. 

Pozměňovací návrh 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. V období mezi …55 a …56 musí být 
dobrovolně uváděné výživové údaje v 
souladu s články 29 až 34. 

vypouští se

__________________
55. Pro Úř. věst.: první den měsíce po 
uplynutí tří let po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 
56. Pro Úř. věst.: první den měsíce po 
uplynutí pěti let po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení už není potřebné. 
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Pozměňovací návrh 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Použije se ode dne …*, s výjimkou čl. 9 
odst. 1 písm. l), jenž se použije ode dne 
…**. 

Použije se ode dne …*

________________________ ________________________
* Pro Úř. věst.: první den měsíce po 
uplynutí tří let po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

* Pro Úř. věst.: první den měsíce po 
uplynutí tří let po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

** Pro Úř. věst.: první den měsíce po 
uplynutí pěti let po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

Or. en

Odůvodnění
Tři roky jsou dostatečná lhůta a není zapotřebí zavádět pro požadavky na prohlášení o 
výživových hodnotách delší období. 

Pozměňovací návrh 351
Chris Davies

Návrh nařízení
Příloha I – písm. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. „Výživovými údaji“ nebo „výživovým 
označením“ se rozumějí informace:

1. „Výživovými údaji“ nebo „výživovým 
označením“ se rozumějí informace:

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

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

- tuky (nasycené mastné kyseliny, 
transmastné kyseliny, mononenasycené 
mastné kyseliny, polynenasycené mastné 
kyseliny);

- tuky (nasycené mastné kyseliny, 
transmastné kyseliny, mononenasycené 
mastné kyseliny, polynenasycené mastné 
kyseliny);

- sacharidy (cukry, polyalkoholy, škroby); - sacharidy (cukry, polyalkoholy, škroby);
- sůl; - sůl;
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- vláknina; - vláknina; 
- bílkoviny; - bílkoviny;

- veškeré vitaminy nebo minerální látky 
uvedené na seznamu v části A bodě 1 
přílohy XIII, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených 
v části A bodě 2 přílohy XIII;

- veškeré vitaminy nebo minerální látky 
uvedené na seznamu v části A bodě 1 
přílohy XIII, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených 
v části A bodě 2 přílohy XIII;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek -1 (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

-1. POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ GLUTAMOVÉ KYSELINY A 
JEJICH SOLI
Potraviny obsahující 
potravinářské přídatné 
látky E620, E621, E622, 
E623, E624 a E625

„obsahuje složky podporující 
chuť“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně přejímá pozměňovací návrh 275 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 1a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Masné výrobky ze zvláštní porážky
„Maso z porážky bez omráčení“
1a. 1 Maso, případně masné výrobky ze 
zvířat, která nebyla před porážkou 
omráčena, tj. byla poražena rituálním 
způsobem
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Or. en

Pozměňovací návrh 354
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 1a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. POTRAVINOVÉ PRODUKTY SE ZŘETELEM NA 
DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 
1a. 1 Potravinové produkty 
obsahující maso ze zvířat 
poražených metodou halal. 

„Produkt pocházející 
ze zvířat ze zvířat 
poražených metodou 
halal“

1a. 2 Potravinové produkty 
obsahující maso ze zvířat 
poražených metodou šechita. 

„Produkt pocházející 
ze zvířat ze zvířat 
poražených metodou 
šechita“

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – bod 2.3 – pravý sloupec

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„obsahuje zdroj fenylalaninu“. „obsahuje aspartam (zdroj fenylalaninu, 
který lze považovat za nevhodný pro 
těhotné ženy)“.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 3 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. (nový) POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ GLUTAMOVÉ 
KYSELINY A JEJICH SOLI 
3a. 1 Potraviny obsahující 
jednu nebo více 
potravinářských přídatných 
látek E620, E621, E622, 
E623, E624 a E625

„obsahuje složky 
podporující chuť“

Or. enOdůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 4. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. 2 Potraviny jiné než 
uvedené v bodě 4.1, do 
kterých je kofein 
přidáván k výživovému 
nebo fyziologickému 
účelu. 

Údaj „přidaný kofein 
– není vhodné pro 
děti a těhotné ženy“ 
se uvede ve stejném 
zorném poli jako 
název produktu, za 
nímž v závorkách 
následuje odkaz na 
obsah kofeinu 
vyjádřený v mg na 
100 g/ml v souladu s 
čl. 13 odst. 1 tohoto 
nařízení. V případě 
doplňků stravy se 
obsah kofeinu 
vyjadřuje na jednu 
porci doporučenou 
na označení pro 

4. 2 Potraviny jiné než 
nápoje, do kterých je 
kofein přidáván k 
výživovému nebo 
fyziologickému účelu. 

Údaj „obsahuje
kofein – není 
vhodné pro děti a 
těhotné ženy“ se 
uvede ve stejném 
zorném poli jako 
název produktu, za 
nímž v závorkách 
následuje odkaz na 
obsah kofeinu 
vyjádřený v mg na 
100 g/ml v 
souladu s čl. 13 
odst. 1 tohoto 
nařízení. V 
případě doplňků 
stravy se obsah 
kofeinu vyjadřuje 
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denní spotřebu. na jednu porci 
doporučenou na 
označení pro denní 
spotřebu. 

Or. en

Odůvodnění

Pojem „obsahuje“ je z technického hlediska vhodnější a zabraňuje vzniku mezer v zákoně, 
např. guarana je přídatná látka s přirozeně vysokým obsahem kofeinu, která by se v případě, 
že by se ponechalo slovo „přidaný“, neuváděla. Rovněž na nápoje obsahující menší množství 
kofeinu než 150 mg/l přidaného jako příchuť by se neměla ustanovení o označování ve 4. 2 
vztahovat. 

Pozměňovací návrh 358
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 4. 2 – levý sloupec 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. 2 Potraviny jiné než uvedené v 
bodě 4.1, do kterých je kofein 
přidáván k výživovému nebo
fyziologickému účelu. 

4. 2 Potraviny jiné než nápoje, do kterých je kofein 
přidáván k fyziologickému účelu. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně přejímá pozměňovací návrh 275 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 359
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 5 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. MASNÉ VÝROBKY ZE ZVLÁŠTNÍ PORÁŽKY
5a. 1 Maso, případně masné 
výrobky ze zvířat, která 
nebyla před porážkou 

„Maso z porážky bez 
omráčení“
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omráčena, tj. byla poražena 
rituálním způsobem

Or. en

Odůvodnění Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj Evropského parlamentu z prvního 
čtení. 

Pozměňovací návrh 360
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha IV 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

[celý text Přílohy IV] vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 361
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Příloha V – bod 19 

Stanovisko Rady Pozměňovací návrh

19. Potraviny dodávané výrobcem 
v malých množstvích přímo konečnému 
spotřebiteli nebo do místních maloobchodů 
přímo zásobujících konečného spotřebitele

19. Potraviny dodávané výrobcem 
v malých množstvích přímo, včetně 
mikropodniků a místně v rámci 
maloobchodního prodeje řemeslných 
výrobků, konečnému spotřebiteli nebo 
do místních maloobchodů přímo 
zásobujících konečného spotřebitele

Or. de

Pozměňovací návrh 362
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha V – bod 19 a (nový) 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

19a. skleněné lahve s nesmazatelnými 
značkami.

Or. it

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 223 postoje Parlamentu v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 363Renate Sommer

Návrh nařízení
Příloha V – bod 19 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

19a. Ručně vyrobené produkty

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Příloha V – bod 19 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

19a. Nesmazatelně označené skleněné 
láhve 

Or. en

Odůvodnění

Nesmazatelně označené láhve jsou skleněné láhve určené k opětovnému použití opatřené 
označením, které je vyleptáno nebo vyryto přímo do skla. Návrh rozšiřoval povinné složky tak, 
že zahrnovaly i nutriční označování těchto nesmazatelně označených lahví. Vzhledem k 
hodnotě (přibližně 60 milionů EUR) a dlouhé životnosti (8–12 let) těchto lahví, které jsou 
v současnosti v EU v oběhu, by měl být podpořen postoj Evropského parlamentu z prvního 
čtení (pozměňovací návrhy 124 a 223) s cílem vyjmout tyto láhve z požadavků na označování. 
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Pozměňovací návrh 365
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. (nový) Název potraviny v 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 
odlišného živočišného původu, než je 
ostatní maso; a
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. 
Název potraviny v 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, pokud tvoří více než 5 % 
hmotnosti výrobku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

1. Název potraviny musí obsahovat údaje o 
jejím fyzikálním stavu nebo o určitém 
způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, 
opakovaně zmrazená, zbavená vody 
vymrazením, hluboce zmrazená, rychle 
zmrazená, rozmrazená, koncentrovaná, 
uzená) nebo k němu musí být tyto údaje 
připojeny ve všech případech, kdy by 
opomenutí těchto informací mohlo uvést 
kupujícího v omyl. 

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Renate Sommer

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 368
János Áder

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Příloha VI – b. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 370
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před vypouští se
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prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 372
James Nicholson

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

2. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Renate Sommer

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“, pokud by bylo 
neuvedení této informace zavádějící. 

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli mít informace o zpracování potravin, aby nebyli uvedeni v omyl ohledně 
povahy potravin. Proces zmrazení se v potravinářském průmyslu používá k řadě účelů včetně 
skladování nebo k usnadnění krájení produktů. S cílem zajistit, že spotřebitel dostane pouze 
smysluplné informace, je nezbytné vyjasnit, za jakých okolností se tato ustanovení uplatní. 
Měla by se zaměřovat na zájem spotřebitele a poskytování informací, které zabrání tomu, aby 
byl spotřebitel uveden v omyl. 

Pozměňovací návrh 375
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
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označením „rozmrazeno“. označením „rozmrazeno“, pokud není 
daný produkt vhodný k opakovanému 
zmrazení. 

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli mít informace o zpracování svých potravin, aby nebyli uvedeni v omyl 
ohledně neporušenosti potravin. Proces zmrazení se v potravinářském průmyslu používá 
k řadě účelů včetně dopravy a skladování nebo k usnadnění krájení produktů. S cílem zajistit, 
že spotřebitel dostane pouze smysluplné informace, je nezbytné vyjasnit, za jakých okolností 
se tato ustanovení uplatní. Tyto informace by se měly poskytovat především tam, kde mají 
praktické využití, např. pokud je opakované zmrazení nevhodné, protože může ohrozit jakost 
nebo bezpečnost produktu. 

Pozměňovací návrh 376
Nessa Childers

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu a u níž je možné 
stanovit zdravotní rizika, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 377
James Nicholson

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu a u níž je možné 
stanovit zdravotní rizika, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 378
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“, pokud není 
daný produkt vhodný k opakovanému 
zmrazení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Esther de Lange

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“. 

2. Název potraviny, která byla před 
prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit 
označením „rozmrazeno“, pokud není 
daný produkt vhodný k opakovanému 
zmrazení. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud opakovaným zmrazením rozmrazeného produktu není ohrožena bezpečnost potravin, 
uvádění označení „rozmrazeno“ by mělo být dobrovolné. 
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Pozměňovací návrh 380
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. (nový) Jestliže jsou potraviny, na které 
se vztahuje bod 2, složen z více než z jedné 
složky, je toto označení vyžadováno pouze 
v případě, že byl celý produkt před 
prodejem konečnému spotřebiteli 
zmrazen. 

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli mít informace o zpracování potravin, aby nebyli uvedeni v omyl ohledně 
povahy potravin. Proces zmrazení se v potravinářském průmyslu používá k řadě účelů včetně 
skladování nebo k usnadnění krájení produktů. S cílem zajistit, že spotřebitel bude dostávat 
pouze smysluplné informace, je nutné vyjasnit, za jakých okolností se tato ustanovení uplatní. 
Měla by se zaměřovat na zájem spotřebitele a poskytování informací, které zabrání tomu, aby 
byl spotřebitel uveden v omyl. 

Pozměňovací návrh 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2 a (nový) 

Stanovisko Rady Pozměňovací návrh

Část Ba – ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA 
OZNAČOVÁNÍ STŘÍVEK PRO 
UZENINY
V seznamu složek se střívka pro uzeniny 
uvedou takto:
– „přírodní střívko“, pokud střívko použité 
k výrobě uzeniny pochází ze střevního 
traktu sudokopytníků;
– „umělé střívko“ ve všech ostatních 
případech.
Není-li umělé střívko jedné, musí být takto 
označeno.
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Or. de

Pozměňovací návrh 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 4 

Stanovisko Rady Pozměňovací návrh

4. Označení potraviny, v níž byla některá 
součást nebo složka, jejíž běžné použití 
nebo přirozený výskyt spotřebitel 
předpokládá, nahrazena jinou součástí či 
složkou, musí obsahovat vedle seznamu 
složek jednoznačný údaj o součásti či 
složce, jež byla pro částečné nebo úplné 
nahrazení použita

4. Označení potraviny, v níž byla některá 
součást nebo složka, jejíž běžné použití 
nebo přirozený výskyt spotřebitel 
předpokládá, nahrazena jinou součástí či 
složkou, musí obsahovat vedle seznamu 
složek dobře viditelné následující údaje:

a) „(označení potraviny), vyrobeno z 
(označení složky použité pro nahrazení) 
namísto (označení nahrazené složky)“ 
nebo
b) „(označení potraviny) s náhražkou 
(označení nahrazené složky)“ nebo 
„(označení potraviny) s imitací (označení 
nahrazené složky)“

Or. de

Odůvodnění

Úprava v postoji Rady by výrobce potravin mohla svádět k tomu, aby příslušné potraviny 
označovali dlouhými popisy použitých náhražek. V zájmu lepší ochrany spotřebitelů je 
nezbytné jasné a srozumitelné označení, které spotřebitelům přímo poskytne relevantní 
informace pro informované rozhodnutí o koupi.

Pozměňovací návrh 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VI – bod. 4 a (nový) 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

4a. (nový). U masných výrobků, které mají 
podobu krájeného masa, kusu masa, 
plátku, porce nebo čerstvého masa, a u 
rybích výrobků musí být v názvu potraviny 
uvedeny všechny přidané složky odlišného 
živočišného původu, než je primární zvíře. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 4 b (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4b. (nový) Název potraviny v 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 
odlišného živočišného původu, než je 
ostatní maso; a
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
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VI – bod. 4 c (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4c. (nový) Název potraviny v 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, pokud tvoří více než 5 % 
hmotnosti výrobku. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 386
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Příloha VII – Část B – tabulka – písm. 1 – pravý sloupec – první odstavec

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Olej“ spolu s
- přídavným jménem „rostlinný“, 

popřípadě „živočišný“, nebo
- uvedením jeho konkrétního rostlinného 

nebo živočišného původu:

„Olej“ spolu s
- přídavným jménem „živočišný“ (nebo 

určením jeho konkrétního živočišného 
původu), 

- uvedením jeho konkrétního rostlinného 
původu:

Or. es
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 263 prvního čtení.

Pozměňovací návrh 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Příloha VII – část B – tabulka – řádek 1 – pravý sloupec – první odstavec 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Olej“ spolu s „Olej“ spolu s přídavným jménem 
„živočišný“ (nebo s uvedením jeho 
specifického živočišného původu), nebo 
popřípadě s uvedením jeho konkrétního 
rostlinného původu. 

- přídavným jménem „rostlinný“, 
popřípadě „živočišný“, nebo

Není-li možné zaručit, že nejsou přítomny 
určité rostlinné oleje, je nutné použít 
označení „Může obsahovat…“. 

- uvedením jeho konkrétního rostlinného 
nebo živočišného původu

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Návrh nařízení
Příloha VII – část B – tabulka – řádek 1 – pravý sloupec – první odstavec

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Olej“ spolu s „Olej“ spolu s přídavným jménem 
„živočišný“ (nebo s uvedením jeho 
specifického živočišného původu), nebo 
popřípadě s uvedením jeho konkrétního 
rostlinného původu. 

- přídavným jménem „rostlinný“, 
popřípadě „živočišný“, nebo

Není-li možné zaručit, že nejsou přítomny 
určité rostlinné oleje, je nutné použít 
označení „Může obsahovat…“. 

- uvedením jeho konkrétního rostlinného 
nebo živočišného původu

Or. en
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Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VII – část B – tabulka – řádek 1 – pravý sloupec – druhý odstavec

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud není množství nasycených 
mastných kyselin a transmastných kyselin 
uvedeno ve výživových údajích, musí se k
údaji o ztuženém oleji připojit příslovce 
„plně“ nebo „částečně ztužený“. 

K údaji o ztuženém oleji se musí připojit 
příslovce „plně“ nebo „částečně ztužený“. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 390
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Příloha VII – Část B – tabulka – písm. 2 – pravý sloupec – první odstavec 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Tuk“ spolu s
- přídavným jménem „rostlinný“, 

popřípadě „živočišný“, nebo
- uvedením jeho konkrétního rostlinného 

nebo živočišného původu.

„Tuk“ spolu s uvedením konkrétního 
rostlinného nebo živočišného původu.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 279 prvního čtení.

Pozměňovací návrh 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VII – část B – tabulka – řádek 2 – pravý sloupec – první odstavec 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Tuk“ spolu s „Tuk“ spolu s uvedením jeho konkrétního 
rostlinného nebo živočišného původu. 

- přídavným jménem „rostlinný“, 
popřípadě „živočišný“, nebo
- uvedením jeho konkrétního rostlinného 
nebo živočišného původu. 

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Příloha VII – část B – tabulka – řádek 15 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

15a. (nový) Přírodní 
výtažky z ovoce, 
zeleniny a jedlých 
rostlin popř. jejich 
částí, které jsou 
získávány mechanicko-
fyzikálními postupy a 
jsou používány v 
koncentrované podobě 
k barvení potravin. 

„Potraviny s barvicími 
účinky“

Or. en

Odůvodnění

Potraviny s barvicími účinky se používají v rámci výroby jako složka jiných potravin pro 
účely barvení. Tento pojem pomůže spotřebitelům poznat, že uvedená látka na seznamu složek 
je použitá pro účely barvení. Vzhledem k tomu, že právní předpisy Společenství nestanoví 
žádné požadavky na poskytování informací o potravinách s barvicími účinky, je vhodné 
nahradit specifický název označením kategorie. 
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Pozměňovací návrh 393
Esther de Lange

Návrh nařízení
Příloha VII – část C – seznam

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Antioxidant Antioxidant
Balicí plyn Balicí plyn
Barvivo Barvivo
Emulgátor Emulgátor

*Enzymy
Konzervant Konzervant

Kypřicí látka Kypřicí látka
Kyselina Kyselina
Látka zvýrazňující chuť a vůni Látka zvýrazňující chuť a vůni
Látka zlepšující mouku Látka zlepšující mouku
Lešticí látka Lešticí látka
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Modifikovaný škrob1 Modifikovaný škrob1

Sladidlo Sladidlo
Odpěňovač Odpěňovač
Pěnotvorná látka Pěnotvorná látka
Plnidlo Plnidlo
Protispékavá látka Protispékavá látka
Regulátor kyselosti Regulátor kyselosti
Sekvestrant Sekvestrant
Stabilizátor Stabilizátor
Tavicí soli2 Tavicí soli2
Zahušťovadlo Zahušťovadlo
Zpevňující látka Zpevňující látka
Zvlhčující látka Zvlhčující látka
Želírující látka Želírující látka

Antioxidant
_________________ _________________
1 Nevyžaduje se uvedení specifického 
názvu nebo čísla E. 

1 Nevyžaduje se uvedení specifického 
názvu nebo čísla E. 

2 Pouze pro tavené sýry a výrobky z 
tavených sýrů. 

2 Pouze pro tavené sýry a výrobky z 
tavených sýrů. 

* Nevyžaduje se uvedení specifického 
názvu nebo čísla ES. 

* Nevyžaduje se uvedení specifického 
názvu nebo čísla ES. 

Or. en

Odůvodnění

Přídatné látky: Mnoho přídatných látek má velmi dlouhé a/nebo odborné názvy, které 
spotřebitele dodatečně neinformují, ale zabírají mnoho místa na etiketě. Používání kratších 
všeobecně použitelných názvů je tedy opodstatněné. Enzymy: Skutečné názvy enzymů nemají 
pro spotřebitele informační hodnotu a spadají do různých kategorií. 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 394
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha VII – část D – bod 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Aromata musí být pojmenována 
výrazem „aroma (aromata)“ nebo 

1. Aniž je dotčen odstavec 2, aromata musí 

                                               
1 Nevyžaduje se uvedení specifického názvu nebo čísla E.
2 Pouze pro tavené sýry a výrobky z tavených sýrů.
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přesnějším názvem nebo popisem daného 
aromatu. 

být pojmenována pojmy

– „aromata“ 
nebo přesnějším názvem nebo popisem 
daného aromatu, obsahuje-li aromatická 
složka látky určené k aromatizaci, jak jsou 
definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b), c), d), 
e), f), g) a h) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze 
dne 16. prosince 2008 o látkách určených 
k aromatizaci a některých složkách 
potravin vyznačujících se aromatem pro 
použití v potravinách (*);
– „kouřové aroma (kouřová aromata)“, 
nebo „kouřová aromata „vyrobená z“ 
potraviny nebo potravin nebo z kategorie 
potravin nebo výchozího materiálu nebo 
materiálů“ (např. kouřové aroma 
vyrobené z buku), obsahuje-li aromatická 
složka aromata, jak jsou definována v čl. 
3 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 
1334/2008, a dodává-li potravinám 
kouřové aroma. 

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha VII – část D – bod 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Slovo „přírodní“ nebo jiné slovo mající 
v podstatě stejný význam může být použito 
pouze pro aromata, jejichž aromatická 
složka obsahuje výhradně aromatické 
látky, jak jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 
písm. b) nařízení (ES) č. 1334/2008, nebo 
aromatické přípravky, jak jsou vymezeny v 
čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení. 

3. Slovo „přírodní“ se pro popis aromat 
použije v souladu s článkem 16 nařízení 
(ES) č. 1334/2008. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 396
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha VII – část D – bod 4 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Pokud název aroma obsahuje odkaz na 
rostlinný nebo živočišný charakter nebo 
původ látek, které obsahuje, nesmí být 
slovo „přírodní“ nebo jakékoli jiné slovo 
mající v podstatě stejný význam použito, 
pokud nebyla aromatická složka izolována 
vhodnými fyzikálními postupy, 
enzymovými nebo mikrobiálními postupy 
nebo tradičními způsoby přípravy potravin 
výhradně nebo téměř výhradně z dané 
potraviny nebo daného zdroje aromatu. 

4. Odchylně od čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 1334/2008 může být pojem „přírodní 
aroma (aromata)“ použit rovněž tehdy, 
pokud jsou splněny podmínky odstavců 4
nebo 5 tohoto článku. 

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo odrážet změny provedené v nařízení (ES) č. 1334/2008 o látkách určených k 
aromatizaci. Výrazy jako „přírodní jahodové aroma s jinými přírodními aromaty“ jsou však 
příliš dlouhé. Bod 3 tohoto pozměňovacího návrhu umožní výrobcům pružnost. 

Pozměňovací návrh 397
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha IX – bod 1 c a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1ca. (nový) potravin, na které se vztahuje 
vnitrostátní výjimka pro balení o 
hmotnosti 50g a menší. 

Or. en

Odůvodnění

Řada členských států EU vytvořila vlastní pravidla upravující minimální čistou hmotnost 
jakékoli množství potraviny, zejména u cukrářských výrobků. Změna nařízení tak, aby 
vyžadovala uvádění čisté hmotnosti, by představovala skutečné břemeno pro malé podniky, 
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které se zabývají prodejem tohoto zboží, aniž by to poskytlo spotřebitelům nějaký faktický 
přínos. Proto v zájmu omezení zátěže, kterou způsobí dotčenému odvětví změny nařízení, by 
měla být odchylka od těchto požadavků zachována. 

Pozměňovací návrh 398
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Příloha XI 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

[celé znění přílohy XI] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 25 odst. 2 písm. b). 

Pozměňovací návrh 399
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Příloha XI – název 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

DRUHY MASA U NICHŽ JE POVINNÉ 
UVÁDĚT ZEMI PŮVODU NEBO 
MÍSTO PROVENIENCE

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 25 odst. 2 písm. b). 

Pozměňovací návrh 400
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha XIII – oddíl 1 – název 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

REFERENČNÍ HODNOTY PŘÍJMU DENNÍ REFERENČNÍ HODNOTY 
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VITAMINŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK 
(U DOSPĚLÝCH OSOB)

PŘÍJMU VITAMINŮ A MINERÁLNÍCH 
LÁTEK (U DOSPĚLÝCH OSOB)

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který přijal Parlament v prvním čtení (pozměňovací návrh 242)

Pozměňovací návrh 401
Esther de Lange

Návrh nařízení
Příloha XIII – písm. 2 – odst. 1 – odrážka 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 15 % referenční výživové hodnoty 
uvedené v bodě 1 na 100 g nebo 100 ml 
v případě produktů jiných, než jsou nápoje. 

– 15 % referenční výživové hodnoty 
uvedené v bodě 1 na 100 g nebo 100 ml 
v případě produktů jiných, než jsou nápoje. 

– 5% DDD na 100kcal v případě produktů 
jiných, než jsou nápoje. 

Or. en

Odůvodnění

Podle tohoto návrhu nebude u potravin bohatých na vodu a/nebo u nízkoenergetických 
potravin možné uvádět obsah vitaminů a minerálních látek. To je v rozporu s ustanoveními o 
označování CODEXU ALIMENTARIUS, který umožňuje uvádět procentní podíl ke kcal. Kvůli 
tomuto vyloučení (5 % DDD) na 100 kcal není možné u řady druhů ovoce, zeleniny nebo 
mléčných výrobků uvádět obsah stopových živin („zdroje“ vitaminů a minerálních látek), 
protože jsou bohaté na vodu. 

Pozměňovací návrh 402
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Příloha XV – odst. 1 – úvodní část 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Měrné jednotky, které se použijí pro 
nutriční údaje vyjadřující energetickou 
hodnotu (kilojouly) a kilokalorie (kcal) a 
množství (gramy (g), miligramy (mg) a 

Měrné jednotky, které se použijí pro 
nutriční údaje vyjadřující energetickou 
hodnotu kilokalorie (kcal) a množství 
(gramy (g), miligramy (mg) a mikrogramy 
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mikrogramy (μg)) a pořadí uvádění 
příslušných informací je toto:

(μg)) a pořadí uvádění příslušných 
informací je toto:

Or. en

Odůvodnění

Jak schválil Parlament už během prvního čtení, návrh nového nařízení má za cíl posílit 
informovanost spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že kalorie jsou nejsrozumitelnějším údajem a že 
bylo zjištěno, že řada spotřebitelů má už nyní problémy s porozuměním informacím na 
etiketách – včetně informací souvisejících s výživovými hodnotami –, uvádění kilojoulů je 
nadbytečné a potenciálně kontraproduktivní. 


