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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů posuzuje návrh Komise týkající se poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům již podruhé. Navrhovatelka uznává, že předchozí výbor 
odvedl při vypracovávání stanoviska, jehož navrhovatelkou byla paní Bernadette 
Vergnaudová, velký kus práce. Navrhovatelka se rozhodla, že nebude předkládat velký počet 
pozměňovacích návrhů, a otevírat tak Pandořinu skříňku. Místo toho raději použije hlavní část 
stanoviska, jež podpořila většina členů předchozího výboru. K tomuto rozhodnutí dospěla, 
protože si je vědoma jednak toho, jak velký kus práce odvedl předchozí výbor, a jednak 
nutnosti dosáhnout kompromisu, a zajistit tak udržitelné označování potravin.

Navrhovatelka si uvědomuje, že diskuse o označování potravin byla důležitou součástí letošní 
jarní kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Proto je třeba prodiskutovat některé 
problémy uvedené v návrhu Komise. Cíl tohoto stanoviska zůstává stejný jako v případě 
stanoviska paní Vergnaudové, jež bylo přijato v únoru 2009. Spotřebitelé musí mít při volbě 
potravin možnost činit informované rozhodnutí. A toto informované rozhodnutí by mělo 
mimo jiné přispět k řešení stále závažnějšího problému obezity v Evropě.

Informace o potravinách musí proto podrobně uvádět obsah konkrétní potraviny, kterou si 
spotřebitel kupuje, ale i poskytovat stručný přehled o tom, zda je tato potravina vhodná, či 
nikoli, aby se spotřebitel mohl rozhodnout pro zdravé potraviny. Navrhovatelka se tudíž 
rozhodla použít mnoho pozměňovacích návrhů ze stanoviska předchozího výboru. 

V souladu s doporučeními předchozího výboru se navrhovatelka rozhodla i nadále prosazovat 
povinný obsah nutričních údajů. Mezi informace, jež mají být na obalu uváděny ve stejném 
zorném poli, navrhovatelka zahrnula informace o základních osmi živinách, z nichž každá 
bude uváděna na 100 g nebo 100 ml. Tyto údaje se nemusí nacházet v hlavním zorném poli 
ani na přední straně balení. Navrhovatelka navrhuje, aby se přední strana balení využívala 
k uvádění stručného přehledu. Proto by se na přední straně balení měla podle navrhovatelky 
uvádět energetická hodnota (kalorická hodnota). Tuto informaci by měl doplňovat barevný 
kód, jenž by rozlišoval potraviny s nízkou, střední nebo vysokou energetickou hodnotou.

Další změna, kterou navrhovatelka navrhuje, spočívá v označování všech typů alkoholu. 
Alkohol obsahuje velké množství kalorií, jež mohou mít obrovský dopad na denní spotřebu 
energie. Navrhovatelka uvádí, že by spotřebitel měl mít tuto informaci k dispozici v době, kdy 
se seznamuje s informacemi o dané potravině. 

Z dobře informovaného a vzdělanějšího spotřebitele se stává občan odpovědný za své zdraví. 
Navrhovatelka je přesvědčena o tom, že zlepšení informací o potravinách zásadně ovlivní 
každodenní život evropských spotřebitelů, neboť jim při nakupování umožní činit 
informované rozhodnutí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
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pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah 
mezi stravováním a zdravím, stejně jako 
o vhodný způsob stravování odpovídající 
individuálním potřebám. Bílá kniha 
Komise o strategii pro Evropu týkající se 
zdravotních problémů souvisejících 
s výživou, nadváhou a obezitou uvádí, že 
nutriční označování potravin je důležitým 
nástrojem informování spotřebitelů 
o složení potravin, který jim pomáhá 
při informovaném výběru. Strategie 
spotřebitelské politiky EU pro období 
2007–2013 zdůraznila, že jak pro účinnou 
hospodářskou soutěž, tak pro blaho 
spotřebitelů, je možnost informovaného 
výběru zásadní. K tomuto výběru by 
významně přispělo, kdyby spotřebitelé 
znali základní zásady výživy a příslušné 
údaje o výživové hodnotě v potravinách.

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah 
mezi stravováním a zdravím, stejně jako 
o vhodný způsob stravování odpovídající 
individuálním potřebám. Bílá kniha 
Komise o strategii pro Evropu týkající se 
zdravotních problémů souvisejících 
s výživou, nadváhou a obezitou uvádí, že 
nutriční označování potravin je jedním ze 
způsobů informování spotřebitelů o složení 
potravin, který jim pomáhá při 
informovaném výběru. Vzdělávací a 
informační kampaně vedené členskými 
státy jsou důležitým mechanismem, který 
spotřebitelům umožňuje lépe porozumět 
informacím o potravinách. Strategie 
spotřebitelské politiky EU pro období 
2007–2013 zdůraznila, že jak pro účinnou 
hospodářskou soutěž, tak pro blaho 
spotřebitelů, je možnost informovaného 
výběru zásadní. K tomuto výběru by 
významně přispělo, kdyby spotřebitelé 
znali základní zásady výživy a příslušné 
údaje o výživové hodnotě v potravinách.

Odůvodnění

Má-li se zlepšit stravování a dosáhnout toho, aby spotřebitelé rozuměli výživným hodnotám 
potravin, nestačí pouze potraviny označovat.  Ani nyní spotřebitelé nechápou některé 
informace v označení a je zásadní, aby se členské státy zapojily do informačních kampaní 
směřujících k tomu, aby spotřebitelé těmto informacím lépe rozuměli.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí 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 by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a 
určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je 
příležitostné poskytování potravin třetím 
osobám, podávání a prodej jídla 
soukromými osobami například při 
charitativních akcích nebo na trzích místní 
komunity či při setkáních a různé podoby 
přímého prodeje potravin zemědělci, 
nespadají do působnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

Nejde zde o manipulaci s potravinami, nýbrž o jejich poskytování třetím osobám. Cílem je 
zabránit překrývání právních předpisů. Zemědělské usedlosti, které své produkty nabízejí 
k přímému prodeji (na statku, na trzích, podél silnic, v rámci podomního prodeje) by 
dodržování předpisů tohoto nařízení příliš zatěžovalo. Jelikož přímý prodej potravin 
představuje pro zemědělské podniky důležitý zdroj příjmů, měl by být z působnosti tohoto 
nařízení v zásadě vyňat. 

Malé a střední podniky působící v odvětví tradiční výroby potravin nevyrábějí balené 
produkty určené k bezprostřednímu prodeji spotřebitelům. Neexistují žádné standardní 
postupy: Přitom nejsou využívány standardní postupy a přísady a složky jejich produktů se 
každodenně mění. Je nutné rovněž zohlednit skutečnost, že právě díky odvětví tradiční výroby 
potravin zůstávají zachovány regionální speciality, je podporována kreativita a inovace, a tak 
zajištěna rozmanitá nabídka. Je tedy důležité, aby se na nebalené potraviny povinné 
označování nevztahovalo.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Nové požadavky na poskytování 
povinných informací o potravinách by však 
měly být stanoveny pouze v případě 
potřeby a v souladu se zásadou 
subsidiarity, proporcionality a 
udržitelnosti.

(19) Nové požadavky na poskytování 
povinných informací o potravinách by však 
měly být stanoveny pouze v případě 
potřeby a v souladu se zásadou 
subsidiarity, proporcionality, 
transparentnosti a udržitelnosti.
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Odůvodnění

Pro zachování souladu se stávajícími cíli EU, pokud jde o plné fungování vnitřního trhu, je 
zásadní, aby byly jakékoli nové požadavky oznámeny a důkladně posouzeny všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zajistilo, že jsou odůvodněné a že nebudou překážkou pro 
volný pohyb zboží.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Aby nedošlo k roztříštění pravidel 
týkajících se odpovědnosti provozovatelů 
potravinářských podniků za poskytování 
informací o potravinách, je vhodné vyjasnit 
jejich povinnosti v této oblasti. Aniž je 
dotčen článek 19 nařízení (ES) č. 
178/2002, měli by provozovatelé 
potravinářských podniků odpovědní za 
maloobchodní nebo distribuční činnosti, 
které nemají vliv na informace 
o potravinách, okamžitě jednat, dozví-li 
se, že tyto informace nejsou v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby bylo vyjasněno, za jakých okolností musí provozovatelé potravinářských 
podniků, kteří nemají vliv na informace o potravinách, přispívat k souladu s požadavky tohoto 
nařízení. Je rovněž důležité, aby bylo upřesněno, že ustanovení článku 8 neoslabují povinnosti 
vyplývající z článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se musí maloobchodníci řídit.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly být zohledněny změny a 
vývoj v oblasti poskytování informací, je 
třeba umožnit, aby Komise mohla 
pozměňovat seznam povinných informací 
přidáváním nebo odebíráním údajů a 

(23) Aby mohly být zohledněny změny a 
vývoj v oblasti poskytování informací, je 
třeba umožnit, aby Komise mohla 
pozměňovat seznam povinných informací 
přidáváním nebo odebíráním údajů a 
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zpřístupnění určitých údajů 
prostřednictvím alternativních prostředků. 
Konzultace se zúčastněnými stranami by 
měla usnadnit včasné a náležitě zaměřené 
změny požadavků na poskytování 
informací o potravinách.

zpřístupnění určitých údajů 
prostřednictvím alternativních prostředků. 
Veřejná konzultace se všemi zúčastněnými 
stranami by měla usnadnit včasné 
a náležitě zaměřené změny požadavků na 
poskytování informací o potravinách.

Odůvodnění

Jakákoli změna seznamu závazných požadavků na označování má významný dopad na odvětví 
výroby potravin a nápojů.  Je proto důležité, aby právní předpisy jasně stanovily, že je nutné 
konzultovat se všemi zúčastněnými stranami, pokud jsou zvažovány nové požadavky na 
označování, čímž se zajistí transparentnost procesu a možnost všech stran vyjádřit své názory.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Etikety na potravinách by měly být 
jasné a srozumitelné, aby pomáhaly 
spotřebitelům, kteří chtějí být lépe 
informováni při výběru potravin a stravy. 
Studie ukazují, že důležitým prvkem pro 
dosažení maximálního vlivu informací na 
etiketě na spotřebitele je čitelný text a že 
drobné písmo je jednou z hlavních příčin 
nespokojenosti spotřebitelů s etiketami 
na potravinách.

(25) Etikety na potravinách by měly být 
jasné a srozumitelné, aby pomáhaly 
spotřebitelům, kteří chtějí být lépe 
informováni při výběru potravin a stravy. 
Studie ukazují, že důležitým prvkem pro 
dosažení maximálního vlivu informací na 
etiketě na spotřebitele je čitelný text,
a proto je třeba faktory jako velikost, typ 
písma, jeho barva a kontrast posuzovat 
souhrnně, má-li být zajištěna spokojenost
spotřebitelů s etiketami na potravinách.

Odůvodnění

Čitelnost etiket je pro spotřebitele klíčová a měla by nadále zůstat požadavkem i v novém 
nařízení.  Při posuzování jasnosti etikety je však potřeba zvážit mnoho faktorů, nejen velikost 
písma.



PE430.628v02-00 8/55 AD\806188CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Vzhledem k dřívějšímu usnesení 
Evropského parlamentu, stanovisku 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru*, práci Komise a obavám široké 
veřejnosti v souvislosti se škodlivými 
účinky alkoholu zejména v případě 
mladých a zranitelných spotřebitelů by 
Komise společně se členskými státy měla 
stanovit definici nápojů, jako jsou 
„alkoholické limonády“, které jsou 
zaměřeny přímo na mladé lidi. Tyto 
nápoje by vzhledem ke své alkoholické 
podstatě měly podléhat přísnějším 
požadavkům na označování a měly by být 
v obchodech jasně odlišeny od 
nealkoholických nápojů.
*Úř. věst. C 77, 31.3.2009, s. 73.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům 
poskytovat informace o ostatních 
alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla 
Společenství ohledně označování vín již 
existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
ze dne 17. května 1999 o společné 
organizaci trhu s vínem stanoví 
vyčerpávající soubor technických norem, 
které kompletně pokrývají všechny 
enologické postupy, metody výroby a 
způsoby obchodní úpravy a označování 
vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce 
jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou 
chráněni a náležitě informováni. Uvedený 
právní předpis zejména popisuje přesným a 

(28) Je též důležité poskytovat 
spotřebitelům informace o alkoholických 
nápojích. Zvláštní pravidla Společenství 
ohledně označování vín již existují. 
Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 
17. května 1999 o společné organizaci trhu 
s vínem stanoví vyčerpávající soubor 
technických norem, které kompletně 
pokrývají všechny enologické postupy, 
metody výroby a způsoby obchodní úpravy 
a označování vín, což zajišťuje, že všechny 
fáze řetězce jsou ošetřeny a že spotřebitelé 
jsou chráněni a náležitě informováni. 
Uvedený právní předpis zejména popisuje 
přesným a vyčerpávajícím způsobem látky, 



AD\806188CS.doc 9/55 PE430.628v02-00

CS

vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je 
pravděpodobné, že budou při výrobním 
procesu použity, spolu s podmínkami jejich 
použití prostřednictvím pozitivního 
seznamu enologických postupů a 
zacházení. Veškeré postupy, které nejsou 
zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou 
zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu 
vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a 
poskytovat nutriční údaje. Na pivo a 
lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
[…] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se 
budou vztahovat stejné výjimky, aby byl 
zajištěn konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky. 

u nichž je pravděpodobné, že budou při 
výrobním procesu použity, spolu 
s podmínkami jejich použití 
prostřednictvím pozitivního seznamu 
enologických postupů a zacházení. Veškeré 
postupy, které nejsou zahrnuty v uvedeném 
seznamu, jsou zakázány. Je tedy vhodné 
v tomto stadiu vyjmout víno z povinnosti 
uvádět složky a poskytovat nutriční údaje. 
Na pivo, likérová vína, šumivá vína, 
aromatizovaná vína a podobné výrobky 
získané z jiného ovoce než z hroznů, 
ovocná piva a lihoviny podle definice čl. 2 
odst.1 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 
2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin2 a na alkoholické 
míchané nápoje by se měly vztahovat 
stejné výjimky, aby byl zajištěn 
konzistentní přístup a soudržnost 
s podmínkami stanovenými pro víno. 
Komise nicméně pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vypracuje zprávu, a 
pokud to bude nutné, může v rámci tohoto 
nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

2 Úř. věst. L […], […], s.[…]. 2 Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

Odůvodnění

Z důvodu vyjasnění by měla být zmíněna také likérová vína, šumivá vína, aromatizovaná vína 
a podobné výrobky získané z jiného ovoce než z hroznů, stejně jako ovocná piva. Na víno, 
pivo a lihoviny se již vztahují předchozí nařízení EU, na alkoholické míchané nápoje však ne. 
V současné době ale existují u alkoholických míchaných nápojů problémy s jejich 
kategorizací, a proto je třeba, aby se na ně prozatím vztahovala výjimka a aby byly začleněny 
do zprávy, kterou vypracuje Komise.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, když by 
opomenutí této informace mohlo 

(29) Aby bylo možné zaručit úplnou 
transparentnost a vysledovatelnost, mělo 
by být u všech druhů masa povinné uvádět 
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spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo provenience 
daného výrobku. V ostatních případech se 
posouzení potřeby uvést zemi původu nebo 
provenienci ponechává provozovatelům 
potravinářských podniků. Ve všech 
případech by uvedení země původu nebo 
provenience mělo být poskytováno tak, aby 
spotřebitele nemátlo, a na základě jasně 
stanovených kritérií, která zajišťují stejné 
podmínky pro zástupce výrobního odvětví 
a spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

zemi původu nebo místo provenience. Ve 
všech případech by uvedení země původu 
nebo provenience mělo být poskytováno 
tak, aby spotřebitele nemátlo, a na základě 
jasně stanovených kritérií, která 
spotřebitelům poskytují srozumitelnější 
informace o zemi původu nebo provenienci 
potraviny. Tato kritéria by se neměla 
vztahovat na označení jména nebo adresy 
provozovatele potravinářského podniku.

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti by spotřebitelé měli znát zemi původu masa.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(36) Aby se zabránilo zbytečné zátěži pro 
výrobce potravin a obchodníky, je vhodné 
určité skupiny potravin, které nejsou 
zpracovány, u nichž nejsou údaje 
o výživové hodnotě určujícím faktorem 
výběru spotřebitele nebo jejichž vnější 
obal nebo etiketa jsou příliš malé pro 
povinné označení, vyjmout z povinného 
uvádění nutričních údajů, pokud není 
povinnost poskytovat tyto údaje stanovena 
jinými právními předpisy Společenství.

Odůvodnění

Nebylo by správné, aby bylo v budoucnu pouze kvůli obsáhlým předpisům o označování 
potravin nutné zvětšovat obaly produktů. Vedlo by to k většímu odpadu z obalů a případně i 
k větším porcím nebo by se objevovaly klamavě velké obaly, jež by byly z části prázdné.



AD\806188CS.doc 11/55 PE430.628v02-00

CS

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(37) Aby při současné úrovni znalostí o 
tématu výživy uvedené informace náležitě 
působily na průměrného spotřebitele a 
sloužily účelu zajištění informovanosti, 
pro který byly zavedeny, měly by být 
jednoduché a srozumitelné. Výzkum 
naznačil, že při rozhodování spotřebitelů 
o nákupu potraviny je užitečné, najdou-li 
informace v hlavním zorném poli nebo na 
„přední straně balení“. Proto aby 
spotřebitelé při nákupu potravin ihned 
spatřili základní údaje o výživové hodnotě, 
měla by být „energetická (kalorická) 
hodnota“ uvedena v přepočtu na 100g 
nebo 100 ml v hlavním zorném poli na 
přední straně obalu. Všechny informace 
o výživové hodnotě (spolu s opakovaným 
uvedením energetické hodnoty) by však 
měly být na balení umístěny na jednom 
místě v hlavním zorném poli.  

Odůvodnění

Je vhodnější, aby byly povinné i nepovinné údaje o výživové hodnotě uváděny v jednom 
zorném poli – jak to stávající právní úprava stanoví v případě nutričních údajů –, neboť by 
pro spotřebitele bylo nepřehledné, pokud by museli hledat různé nutriční údaje na různých 
místech balení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

se jejich prostřednictvím mohou o výběru 
potravin rychle rozhodnout. V celém 
Společenství však neexistuje vědecky 
podložený důkaz, jak průměrný spotřebitel 
chápe a používá alternativní vyjádření 
těchto informací. V zájmu srovnatelnosti 
produktů v různě velkých baleních je 
proto vhodné, aby byly nutriční údaje 
i nadále povinně uváděny na 100 g 
/ 100 ml. Proto je rovněž vhodné umožnit 
provádění výzkumu chápání informací ze 
strany spotřebitelů, aby mohly být případně 
zavedeny harmonizované systémy.

Odůvodnění

Díky energetické hodnotě a obsahu živin uvedeným na 100 g nebo 100 ml může spotřebitel 
produkty přímo srovnávat. Proto by uvedení těchto informací mělo být povinné. Uvedení 
všech dalších informací na obalech je dobrovolné, aby si výrobci mohli vybrat, co jejich 
produktu vyhovuje.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(41) Členské státy by si měly ponechat 
právo stanovit v závislosti na místních 
podmínkách a okolnostech pravidla 
ohledně poskytování informací týkající se 
nebalených potravin a balených potravin a 
pokrmů vyrobených místními 
maloobchody nebo zařízeními společného 
stravování a přímo dodávaných 
konečnému spotřebiteli. Ačkoliv v těchto 
případech je poptávka spotřebitelů po 
dalších informacích omezená, považují se 
za velmi důležité informace o případných 
alergenech. Existují důkazy, že příčinou 
většiny projevů potravinové alergie jsou 
nebalené potraviny.Proto by tyto informace 
měly být spotřebiteli vždy k dispozici 
v místě, kde si potraviny kupuje nebo je 
konzumuje.
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Odůvodnění

Balené potraviny místních maloobchodů nebo zařízení společného stravování jsou vyrobeny 
nestandardizovanými postupy, při nichž se složky a receptury mohou často lišit. Není možné 
stanovit přesné nutriční údaje pro tyto druhy potravin. Tento úkol by také byl pro tyto podniky 
příliš časové náročný a nákladný. Je důležité, aby byly tyto druhy potravin vyjmuty 
z požadavků na uvádění nutričních údajů, buď obecně, nebo tím, že se členským státům přizná 
právo na stanovení pravidel pro tyto kategorie, jak to již platí pro nebalené potraviny.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Produkty odvětví tradiční výroby 
potravin a čerstvé produkty 
v maloobchodním prodeji, které jsou 
vyráběny přímo v místě prodeje, mohou 
obsahovat látky, které u citlivých osob 
vyvolávají alergické reakce nebo 
nesnášenlivost. Jsou to právě tyto 
nebalené produkty, které se prodávají 
v přímém kontaktu se zákazníkem, a proto 
by měl mít zákazník možnost získat 
příslušnou informaci např. při rozhovoru 
s prodávajícím nebo prostřednictvím 
zřetelné informační tabule umístěné 
v prodejním prostoru, popř. 
prostřednictvím vystaveného 
informačního materiálu.

Odůvodnění

V případě nebaleného zboží by bylo prakticky nemožné poskytovat u všech produktů podrobné 
označení alergenních látek a a zejména malým a středním podnikům by tato povinnost 
výrazně zhoršovala jejich konkurenceschopnost a zvyšovala jejich náklady. V provozech 
s omezeným prostorem pro zpracování potravin navíc nelze vyloučit křížovou kontaminaci.

Pozměňovací návrh 15
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, kde se 
činnosti potravinářských podniků týkají
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům.

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, pokud jde 
o poskytování informací o potravinách 
konečným spotřebitelům.

Použije se na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného 
stravování a potravin určených 
k zásobování těchto zařízení. 

Použije se na všechny balené potraviny 
určené k dodání konečnému spotřebiteli, 
včetně potravin dodávaných zařízeními 
společného stravování a potravin určených 
k zásobování těchto zařízení.

Nevztahuje se na potraviny, které jsou 
baleny přímo v místě prodeje před jejich 
vydáním konečnému spotřebiteli, 
s výhradou pravidel uvedených v příloze 
III tohoto nařízení.

Odůvodnění

Právě při obchodování s potravinami bývají produkty, jež byly vyrobeny v místě prodeje 
a jsou určeny k přímému prodeji, často opatřovány obalem. Tyto produkty bývají v zájmu 
spotřebitelů (rychlejší nákup, snazší uchovávání) předem naporcovány (pomazánky) nebo 
zabaleny do fólie (sendviče). Produkty, které byly zabaleny krátce před prodejem, by měly být 
z působnosti tohoto nařízení v zásadě vyňaty, neboť je nelze v žádném případě srovnávat 
s průmyslově balenými potravinami.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do …* Komise zveřejní souhrnný 
aktualizovaný seznam požadavků na 
označování stanovených ve zvláštních 
právních předpisech Unie, které se týkají 
jednotlivých potravin. Nejpozději do … ** 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o souladu těchto zvláštních 
požadavků na označování s tímto 
nařízením. Komise případně přiloží k této 
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zprávě příslušný návrh.
___________
*
** 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Odůvodnění

Jedním z hlavních důvodů tohoto návrhu je zjednodušení. Ustanovení o označování obsahuje 
příliš mnoho evropských směrnic a nařízení pro konkrétní odvětví. Je nezbytné všechna 
shromáždit, ověřit jejich konzistenci s obecnými zásadami a poskytnout všem provozovatelům 
a zúčastněným stranám v potravinovém řetězci snadný přístup k tak velkému množství 
informací s ohledem na jakýkoliv případný nesoulad s obecnými pravidly.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se rozumí 
potraviny, které jsou konečnému 
spotřebiteli nabízeny nezabalené a které 
jsou zabaleny až v okamžiku prodeje 
konečnému spotřebiteli, jakož i potraviny 
a čerstvé výrobky určené k okamžitému 
prodeji, které jsou opatřeny obalem 
v místě prodeje; toto písmeno se uplatní 
v souladu s přílohou III tohoto nařízení; 

Odůvodnění

Potraviny bývají v obchodech nabízeny k prodeji i balené a zpravidla v blízkosti úseků 
s pultovým prodejem, aby zde spotřebitelé nemuseli dlouho čekat. Stejně jako v případě 
potravin balených dle individuálních přání spotřebitele je vzhledem k rozmanitosti nabízených 
produktů, jejich ruční výrobě a měnící se denní nabídce prakticky nemožné uvádět údaje, 
jejichž poskytování je v případě balených potravin povinné.

Pozměňovací návrh 18
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „datem minimální trvanlivosti 
potraviny” se rozumí datum, do kterého si 
potravina uchovává své specifické 
vlastnosti při správném způsobu 
skladování;

s) „datem minimální trvanlivosti 
potraviny” se rozumí datum, do kterého si 
potravina uchovává své specifické 
vlastnosti při vyznačeném způsobu 
skladování;

Odůvodnění

Na datum minimální trvanlivost je potřeba pohlížet v souvislosti s vyznačeným způsobem 
skladování. Je povinností provozovatelů potravinářských podniků, aby zjistily datum 
minimální trvanlivosti ve spojení se způsobem skladování a aby je vyznačily. Kromě toho by 
na tomto místě mělo být vymezeno i datum spotřeby. 

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

Rostoucí používání napodobenin výrobků obsahujících levnější náhražky nenaplňuje 
očekávání spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

tb) „datem výroby“ se rozumí datum, ke 
kterému se potravina stala produktem 
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odpovídajícímu popisu; 

Odůvodnění

Má-li se zlepšit informování spotřebitelů, měla by existovat definice data výroby. Navržená 
definice je shodná s definicí v Codexu (CODEX STAN 1-1985).

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) vyvoláváním dojmu prostřednictvím 
popisu či obrazového znázornění na 
obalu, že se jedná o určitý produkt nebo 
byla použita určitá složka, ačkoli ve 
skutečnosti obal obsahuje produkt, který 
je napodobeninou potraviny nebo 
obsahuje náhražku za složku, která se 
v daném produktu běžně používá;  
V těchto případech musí být výrobek na 
přední straně obalu opatřen dodatkem 
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„napodobenina“ případně „vyrobeno za 
použití (název náhražky) místo (název 
nahrazované složky)“.
Dotyčné potravinářské výrobky, které jsou 
napodobeninou potraviny nebo obsahují 
náhražku, jsou v místě prodeje pokud 
možno odděleny od ostatních potravin.

Odůvodnění

Stále více se prodávají napodobeniny potravin, např. „sýry“ vyrobené z rostlinných tuků.  
Také jsou zaznamenávány případy, kdy složky běžně používané při výrobě produktů se 
částečně nahrazují levnějšími náhražkami.  Spotřebitel to zpravidla nepozná.  Z důvodu 
transparentnosti by se tedy mělo zavést vhodné označování.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) obrazovým znázorněním, které je pro 
spotřebitele ve vztahu ke skutečnému 
charakteru nebo původu potraviny 
zavádějící.

Odůvodnění

Obrázky a grafické symboly nesmí být využívány k úmyslnému matení spotřebitelů, co se týče 
skutečného původu výrobku. Reklama či dobrovolné poskytování informací by neměly 
zastiňovat či znevažovat informace, které jsou poskytovány povinně.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Tato povinnost by se neměla omezovat pouze na otázky ochrany zdraví. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

 Slovo „trh“ může být špatně interpretováno (např. světový trh). Je proto důležité upřesnit, že 
se zde míní vnitřní trh EU.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Provozovatelé potravinářských podniků 
odpovědní za maloobchodní nebo 
distribuční činnosti, které nemají vliv na 
informace o potravinách, nesmí v mezích 
své činnosti dodávat potraviny, o nichž na 
základě informací, které mají k dispozici 
jako odborníci nebo které jim byly předány 
jejich dodavateli, vědí, že nejsou 
v souladu s tímto nařízením.
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Odůvodnění

Distributoři nemohou být plně zodpovědní za informace uvedené na výrobcích, které nenesou 
jejich značku.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s články 10 až 34 a s 
výhradou odchylek obsažených v této 
kapitole se povinně uvádějí tyto údaje: 

1. V souladu s články 10 až 34 a s 
výhradou odchylek obsažených v této 
kapitole, kapitole V a kapitole VI se 
povinně uvádějí tyto údaje:

Odůvodnění

Odkazem na kapitoly V a VI se upřesní, že pro nebalené potraviny se nevyžadují všechny 
povinné údaje a že na dobrovolně označované potraviny se požadavky kapitoly IV uplatní 
pouze tehdy, pokud jsou dobrovolné informace uvedeny. Provozovatel potravinářského 
podniku, který dobrovolně uvádí nutriční údaje, by neměl mít povinnost poskytovat další 
informace, jež by byly obvykle vyžadovány v případě balených potravin, ale jež jsou 
nepodstatné v případě nebalených potravin. Provozovatel potravinářského podniku by navíc 
měl mít určitou volnost, pokud jde o způsob poskytování těchto údajů.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název potraviny; a) název, pod nímž je výrobek prodáván;

Odůvodnění

- Odstavec 1 písm. a)–h): jazyková úprava k zajištění souladu s dosavadní terminologií 
směrnice 2000/13/ES o označování (srov. článek 3: mj. název, pod nímž je výrobek prodáván; 
čisté množství).

Pozměňovací návrh 29
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) všechny složky uvedené v seznamu 
v příloze II způsobující alergie nebo 
nesnášenlivost a všechny látky z nich 
odvozené;

c) všechny složky uvedené v seznamu 
v příloze II způsobující alergie nebo 
nesnášenlivost a všechny látky z nich 
odvozené při řádném dodržování 
specifických ustanovení o nebalených 
potravinách; 

Odůvodnění

Znění navržené Komisí rozšiřuje ve spojení s čl. 13 odst. 4 povinnost uvádět alergeny 
u nebalených potravin. Požadavek označování alergenů u nebalených potravin by si vyžádal 
systematické označování alergenů, které by zabránilo nebezpečí křížové kontaminace. Zdá se 
však, že sdružení osob trpících alergiemi dávají přednost povinnému zveřejňování informací 
v místě prodeje, a to formou vystavení nebo poskytování informačních brožur. 

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) datum minimální trvanlivosti nebo slova 
„spotřebujte do“ a příslušné datum;

f) datum minimální trvanlivosti nebo,
u potravin, které z mikrobiologického 
hlediska snadno podléhají zkáze, slova 
„spotřebujte do“ a příslušné datum;

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) datum výroby;

Odůvodnění

Má-li se dosáhnout účelu nařízení, jímž je poskytovat spotřebitelům náležité informace 
o potravinách, které konzumují, a umožnit jim tak informovaný výběr, je velmi důležité, aby 
byli spotřebitelé informováni o datu výroby. 
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Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) jméno nebo obchodní jméno výrobce, 
balírny, prodejce či dovozce nebo případně 
provozovatele potravinářského podniku, 
pod jehož jménem či obchodním jménem 
je daná potravina uváděna na trh, 
a rovněž jejich sídlo ve Společenství;

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby bylo povinně uváděno jméno či obchodní jméno a adresa uvnitř 
Společenství provozovatele, který je odpovědný za první uvedení daného výrobku na trh 
Společenství. Za tímto účelem je třeba plánovaný seznam rozšířit a upřesnit.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) země původu nebo provenience u 
nezpracovaných potravin a veškerého 
masa včetně rybího masa a masa 
měkkýšů, v souladu se stávajícími 
předpisy týkajícími se hovězího masa;

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti by spotřebitelé měli znát zemi původu masa. Aby mohli provést 
informovaný výběr, je pro ně nezbytné znát místo chovu zvířete i zabalení masa.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Už kvůli významu tohoto ustanovení by změny seznamu povinných údajů neměla provádět 
pouze Komise. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy týkající se povinně vyznačovaných prvků nejsou „jinými než podstatnými 
prvky“ nařízení, které by mohly být případně dohodnuty postupem projednání ve výborech. 
Může tak učinit pouze zákonodárce.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článkem 9 nejsou dotčeny přesnější Článkem 9 nejsou dotčeny přesnější 
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předpisy Společenství o hmotnostech a 
mírách.

předpisy Společenství o hmotnostech a 
mírách. Je nutné dodržet ustanovení 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se 
stanoví pravidla pro jmenovitá množství 
výrobků v hotovém balení1.
_________

1 Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1.

Odůvodnění

V zájmu větší srozumitelnosti nařízení by měl být doplněn odkaz na směrnici 2007/45/ES, 
která stanoví čisté množství potravin v hotovém balení.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost 
určitých povinných údajů jiným způsobem 
než na balení nebo na etiketě za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady a požadavky stanovené v kapitole 
II tohoto nařízení. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Jádrem tohoto nařízení je uvádění povinných údajů. Způsob, jakým jsou tyto údaje uváděny, 
nesmí být pozměněn opatřeními, jež mají za účel změnu jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 38
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. V případě nebalených potravin, potravin 
balených v místě prodeje na žádost 
spotřebitele nebo potravin balených pro 
přímý prodej se použijí ustanovení článku 
41. 

Odůvodnění

Tento dodatek umožňuje vyjasnit, že čl. 13 odst. 4 odkazuje na článek 41, také pokud jde 
o přímo balené potraviny (potraviny balené v místě prodeje). Znění čl. 13 odst. 4 navržené 
Komisí neodkazuje na přímo balené potraviny, avšak tyto potraviny jsou upraveny v článku 
41, na nějž čl. 13 odst. 4 odkazuje. 

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 
potravin s ohledem na požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), 
jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě k 
němu připevněné, vytisknou se na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm a 
uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně 
velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 
potravin s ohledem na požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), 
jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě 
k němu připevněné, vytisknou se na obalu 
v jasně čitelném formátu, který neumožní 
jakékoli matení spotřebitele. Prvky, které 
musí být pro zajištění čitelnosti informací 
o potravinách vzaty v úvahu, jsou 
rozmístění textu, styl, velikost a barva typu 
písma, barva pozadí, balení a tisk a zorná 
vzdálenost a úhel.

Odůvodnění

Veškeré informace uvedené na etiketě by měly být jasně viditelné, zřetelně čitelné a neměly by 
být zavádějící, aby se spotřebitelé mohli informovaně rozhodnout.
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Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 
jsou uvedeny tak, aby byl zajištěn 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem 
a pozadím a aby byly dobře viditelné, 
jasně čitelné a neodstranitelné. Prvky, 
které musí být pro zajištění čitelnosti 
informací o potravinách vzaty v úvahu, 
jsou rozmístění textu, styl a typ písma.
Informace na obalu uváděné za účelem 
prodeje výrobku nesmí zastínit povinné 
údaje.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout podrobná 
pravidla pro uvádění povinných údajů a 
rozšířit požadavky uvedené v odstavci 2 na 
další povinné údaje u zvláštních skupin 

vypouští se
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nebo druhů potravin uvedených 
v článcích 10 a 38. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Odůvodnění

Tento odstavec by Komisi přiznával příliš širokou působnost, neboť se zde v žádném případě 
nejedná o „jiné než podstatné prvky“.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální velikost písma stanovená 
v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo 
nádoby, jejichž největší plocha měří méně 
než 10 cm2.

4. Minimální velikost písma stanovená 
v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo 
nádoby, jejichž největší plocha měří méně 
než 50 cm2.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavec 2 se nevztahuje na potraviny 
uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2.

5. Odstavec 2 se nevztahuje na potraviny 
uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2. V případě 
členských států, které mají několik 
úředních jazyků, lze pro tyto kategorie 
obalů nebo nádob zavést zvláštní 
vnitrostátní ustanovení.

Pozměňovací návrh 45
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Podle článku 56a směrnice 2004/27/ES (pozměňující směrnici 2001/83/ES) je povinné, aby 
byla léčiva označena v Braillově písmu, a příbalová informace musí být poskytována ve 
formátu vhodném pro nevidomé a slabozraké. Jelikož mohou potraviny, které obsahují 
alergenní složky, způsobit osobám, které o nich neví, závažné problémy, měly by být v 
Braillově písmu povinně uváděny také složky na potravinách. 

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž
největší plocha měří méně než 50 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a 
f). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) se 
uvedou jinými prostředky nebo se 
poskytnou na žádost spotřebitele.

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje uvedené v článcích 9 a 29 
nejsou povinné pro nebalené zboží, včetně 
zboží poskytovaného v rámci zařízení 
společného stravování podle čl. 2 odst. 2 
písm. d), s výjimkou údajů uvedených v čl. 
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9 odst. 1 písm. c) a příloze III.

Odůvodnění

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Názvem potraviny je její zákonný název. 
Pokud takový název neexistuje, je názvem 
potraviny její vžitý název a v případě, že 
neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se 
popisný název dané potraviny.

1. Názvem potraviny je její zákonem 
stanovený název. Pokud takový název 
neexistuje, je názvem potraviny její vžitý 
název a v případě, že neexistuje nebo se 
nepoužívá, uvede se popisný název dané 
potraviny.

Odůvodnění

Jazyková úprava v souladu s doposud používanou terminologií směrnice o označování 
potravin 2000/13/ES.

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny složky uvedené v příloze II 
nebo všechny látky mající původ v nějaké 
složce uvedené v této příloze s výhradou 

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

výjimek v ní uvedených se uvedou na 
etiketě s přesným odkazem na název dané 
složky nebo látky vyvolávající alergie 
nebo nesnášenlivost.

Odůvodnění

Uvádění látek vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost namísto složek, které tyto látky 
obsahují, je jasnější a účinnější. 

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) potraviny nejsou balené a v prodejním 
prostoru je viditelně uvedeno, že:
– zákazníci by měli mít možnost zjistit 
informace o alergenních látkách přímo na 
místě prostřednictvím vystavených 
informačních materiálů a doplňkově i 
prodejcem, a 
– zákazníci jsou informováni o tom, že 
nelze vyloučit křížovou kontaminaci;

Odůvodnění

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u tekutin v jednotkách objemu; a) u tekutin ve smyslu směrnice Rady 
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85/339/EHS ze dne 27. června 1985 o 
obalech tekutin k lidské spotřebě1 v 
jednotkách objemu;
__________
1 Úř. věst. L 176, 6.7.1985, s. 18.

Odůvodnění

Jazyková úprava v souladu s doposud používanou terminologií směrnice o označování 
potravin 2000/13/ES. Odstavec 1 by měl být přesnější, neboť u některých potravin (včetně 
kečupu, omáček, majonézy, zmrzliny nebo koření) je legální....

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Příslušné datum lze snadno nalézt 
a není zakryté. Vyjádří se takto:
Datum minimální trvanlivosti:

Toto datum se uvádí slovy:

– „minimální trvanlivost do [datum]“, je-
li uveden přesný den,
– „minimální trvanlivost do konce 
[měsíc]“ ve všech ostatních případech.

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by měla být příloha IX začleněna do legislativního znění. Formulace 
„minimální trvanlivost do…“ by měla být interpretována podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo vnitrostátních právně nezávazných dohod. Výjimka z uvádění data minimální 
trvanlivosti pro balení jednotlivých porcí zmrzliny se vypouští. Jednotlivé porce mohou být 
vyňaty ze série nebo z obalu, s nímž byly prodány, a proto je nutné, aby každá oddělitelná 
porce nesla datum minimální trvanlivosti.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Je důležité, aby povinné nutriční údaje zahrnovaly nejdůležitější živiny (bílkoviny, sacharidy 
(s konkrétním uvedením cukrů), tuky, nasycené mastné kyseliny, vlákninu a sodík), jak byly 
předtím definovány v platných právních předpisech (směrnice 90/496/EHS). Informace o 
nutriční hodnotě se nesmí soustřeďovat pouze na potenciálně problematické živiny a zvlášť je 
zdůrazňovat, protože zdravá výživa je založena na vyváženém přísunu všech těchto složek.

Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) množství nasycených mastných 
kyselin, trans-tuků, vláknin a bílkovin.

Pozměňovací návrh 57
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tento odstavec se nevztahuje na víno nebo 
vinařské výrobky podle definice v čl. 1 
odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 a čl. 2 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1601/1991, 
podobné výrobky získané z jiného ovoce 
než z hroznů, jablečné víno, hruškové 
víno, pivo a lihoviny podle definice čl. 2 
odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008 a ostatní 
alkoholické nápoje. Komise předloží po 
[pět let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost] zprávu, která se bude týkat 
uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními akty, které stanoví pravidla pro 
povinné nutriční údaje u těchto výrobků. 
Tyto akty, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Odůvodnění

Dříve, než se nařídí označování složek nebo nutričních údajů u alkoholických nápojů, které se 
nekonzumují kvůli výživovým hodnotám, je třeba vyjasnit řadu základních otázek. Nařízení č. 
479/2008, 1601/91 a 110/2008 kromě toho stanovují způsoby obchodní úpravy a označování 
vín a lihovin. Rovněž nabízejí možnost stanovit prováděcí předpisy prostřednictvím zvláštního 
postupu projednávání ve výborech. V zájmu konzistence je třeba tato ustanovení zachovat.

Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vlákniny; vypouští se
g) bílkovin;
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Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) cholesterolu;

Odůvodnění

Pro spotřebitele může být užitečné, bude-li cholesterol obsažený v tucích uváděn samostatně.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pozměňovat seznamy 
uvedené v odstavci 1 a 2. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Toto nepovažujeme za nepodstatné. Změna seznamu živin bude mít velký dopad; proto se 
domníváme, že by měla být v rukách zákonodárce.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Uvedené hodnoty jsou průměrné 
hodnoty založené v jednotlivých případech
na výsledcích

4. Uvedené hodnoty jsou průměrné 
hodnoty na konci doby minimální 
trvanlivosti založené, s ohledem na 
konkrétní situaci, na výsledcích 

a) analýz výrobce potravin; nebo a) analýz výrobce potravin; nebo
b) výpočtu s použitím známých nebo b) výpočtu s použitím známých nebo 
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skutečných průměrných hodnot použitých 
složek; nebo

skutečných průměrných hodnot použitých 
složek; nebo

c) výpočtu s použitím obecně prokázaných 
a přijímaných údajů.

c) výpočtu s použitím obecně prokázaných 
a přijímaných údajů.

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

Prováděcí pravidla k údajům o energetické 
hodnotě a živinách, pokud jde o přesnost 
uvedených hodnot, jako například rozdíly 
mezi uváděnými hodnotami a hodnotami 
zjištěnými při úřední kontrole, se přijímají
postupem podle čl. 49 odst. 2 poté, co 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
vydá své stanovisko. 

Odůvodnění

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se rovněž vyjádří na 
jednu porci, pokud je potravina balena po 
jednotlivých porcích. 
Pokud je informace uváděna na jednu 
porci, musí být uveden počet porcí 
v balení.
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Pro označení porcí se použije slovo 
„porce“.

Odůvodnění

Aby bylo spotřebitelům umožněno srovnání různých potravin ve stejné kategorii – bez ohledu 
na velikost a obsah balení – je nezbytné, aby bylo množství energie a živin vždy vyjádřeno na 
100 g nebo na 100 ml. Navíc může být umožněno vyjádřit množství na porci, pokud by si to 
výrobce přál.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Nutriční údaje týkající se energetické 
hodnoty, tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukru a soli se navíc případně 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI a jsou 
vztaženy na 100 g nebo 100 ml nebo podle 
čl. 31 odst. 2 na jednu porci. Údaje o 
vitamínech a minerálních látkách, jsou-li 
uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba dát do souvislosti s pozměňovacím návrhem 135 
zpravodajky, v němž požaduje jednotné udávání porcí.  Označování výhradně absolutními 
údaji na 100 g / 100 ml by mělo být doplněno údaji vyjádřenými v procentech, z nichž by byl 
zřetelný poměr mezi konzumací určitého produktu a denní potřebou, a spotřebitel by tak 
získal dodatečné informace, neboť mnoho spotřebitelů nedokáže v případě absolutních čísel 
odhadnout, zda se jedná o vysokou nebo nízkou hodnotu.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 

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

povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách a trans-tucích uvedených v čl. 
29 odst. 1 písm. b) se uvedou v souladu 
s přílohou XIII částí B.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Kromě nutričního označení potravin 
vyjádřeného na 100 g nebo na 100 ml 
může být nutriční označení vyjádřeno na 
jednu porci, pokud je uvedeno množství 
obsažené v této porci.

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení německého překladu anglické formulaci „in addition“ (netýká se 
českého znění).  Aby se zabránilo uvedení spotřebitelů v omyl, mělo by být nutriční označení 
potravin na jednu porci možné tehdy, pokud je porce na produktu jednoznačně množstevně 
vyjádřena. Dodatečný údaj o počtu porcí obsažených v balení by měl být dobrovolný.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Je-li potravina zřetelně balena jako 
jednotlivá porce nebo více jednoduše 
odlišitelných porcí stejné velikosti, mohou 
být nutriční údaje vyjádřeny pouze na 
jednu porci.
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Odůvodnění

S potravinovými výrobky zřetelně balenými po jednotlivých porcích nebo více oddělených 
porcích stejné velikosti musí být nakládáno stejně jako s výrobky balenými po jednotlivých 
porcích.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise přijme akty, v nichž stanoví 
vyjádření prvku uvedeného v čl. 29 odst. 1 
písm. a) v hlavním zorném poli pouze 
v přepočtu na jednu porci u potravin, na 
něž se nevztahuje odstavec 2. Tyto akty, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají postupem 
stanoveným v článku 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie do konce 
přechodného období.

Odůvodnění

 V některých případech by pro spotřebitele bylo také užitečné, aby byla vyjádřena energetická 
hodnota na jednu porci. Vymezení velikosti těchto porcí však musí být harmonizováno tak, 
aby umožňovalo jednoduché srovnání mezi různými značkami stejného druhu výrobku.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Článek 33 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na to, 
aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny z hlediska 

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

energetické hodnoty a obsahu živin určité 
stravy; a

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

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

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

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

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

2. Modelová grafická znázornění jsou 
uvedena v části Ca přílohy XIII.

Odůvodnění

Grafické znázornění může spotřebiteli významně usnadnit pochopení nutričního označení 
potravin.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se 
povinných nutričních údajů se uvedou ve
stejném zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, bílkoviny, sacharidy, 
tuky, s konkrétním uvedením nasycených 
mastných kyselin, vláknin, cukrů a soli.
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Odůvodnění

Aby mohli spotřebitelé letmým pohledem zjistit energetickou hodnotu výrobku, měla by být 
uvedena na přední straně balení. Kromě toho, že se tak spotřebitelům dostane komplexnějších 
informací, je užitečné, že ve stejném zorném poli získají veškeré informace, které potřebují 
k informovanému výběru.

Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. V případech, kdy jsou energetická 
hodnota nebo obsah živin ve výrobku 
zanedbatelné, jsou nutriční údaje o těchto 
prvcích povinné pouze v případě alergenů.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se 
zvláštními předpisy Společenství, a 
konkrétně nařízení Rady (ES) č. 509/2006 
ze dne 20. března 2006 o zemědělských 
produktech a potravinách, jež představují 
zaručené tradiční speciality1, nařízení 
Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 
2006 o ochraně zeměpisných označení a 
označení původu zemědělských produktů 
a potravin2, nařízení Rady (ES) 
č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o 
společné organizaci trhu s vínem3, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o 
definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin4 a nařízení Rady (EHS) 
č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým 
se stanoví obecná pravidla pro definici, 
označování a obchodní úpravu 
aromatizovaných vín, aromatizovaných 
vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů5, použijí se odstavce 3 a 
4, pokud je země původu nebo provenience 
potraviny dobrovolně uvedena, aby 
informovala spotřebitele o tom, že 
potravina má původ nebo pochází z 
Evropského společenství nebo dané země 
či místa. 
1Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.
3Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.
4  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.
5 Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.



PE430.628v02-00 42/55 AD\806188CS.doc

CS

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit přesný dosah odstavce 2. Zdá se, že cílem Komise je vyjmout z označování 
původu výrobky s geografickým označením. Existuje 5 nařízení pokrývajících zeměpisná 
označení, která by bylo vhodné citovat.

Pozměňovací návrh 74

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ustanovení článku 14 se nevztahují na 
dobrovolné informace, tyto informace 
však musí být v každém případě jasně 
čitelné.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek), kromě produktů, u nichž se v 
souladu s článkem 20 tohoto nařízení 
nevyžaduje uvedení výčtu složek.

Odůvodnění

Je nezbytné změnit odstavec 3, aby byla zachována koherentnost textu a uvést, že odstavec 3 
se nevztahuje na kategorie produktů, na něž se vztahuje výjimka uvedená v čl. 20 odst. 1.

Pozměňovací návrh 76
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Kapitola VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola se zrušuje.

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení odporují zásadě harmonizace a volného pohybu zboží na vnitřním 
trhu.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Kapitola VII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola se zrušuje.

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení odporují zásadě harmonizace a volného pohybu zboží na vnitřním 
trhu.
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 17 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 15 
letech od vstupu v platnost].

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční 
obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost]. Ustanovení čl. 14 odst. 1 se 
použije od [prvního dne měsíce 
následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 3 letech od vstupu 
v platnost] s výjimkou potravin 
označených provozovateli potravinářských 
podniků, které mají v den vstupu v platnost 
méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční 
obrat a/nebo roční bilanční úhrn 
nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se 
uvedené články použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost]. Ustanovení čl. 14 odst. 1 se 
použije od [prvního dne měsíce 
následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost].

Potraviny, které byly uvedeny na trh před 
vstupem tohoto nařízení v platnost,
mohou být na trhu prodávány až do 
vyčerpání zásob. 

Odůvodnění

Zvláštní úprava pro malé a střední podniky musí být pojata šířeji, má-li být účinná.  
U potravin, které byly uvedeny do oběhu před vstupem tohoto nařízení v platnost, musí 
existovat možnost jejich dalšího prodeje, a to až do vyčerpání zásob.

Pozměňovací návrh 81
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Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny uvedené na trh před vstupem 
tohoto nařízení v platnost, které nesplňují 
jeho požadavky, mohou být na trh v EU 
dodávány i nadále, a to až do vyčerpání 
zásob. 

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.3 – pravý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„obsahuje zdroj fenylalaninu“ „obsahuje aspartam“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl usnadnit spotřebiteli porozumění tím, že používá obvyklý 
název, a ne odborný termín.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. POVRCHOVÉ OŠETŘENÍ OVOCE 
A ZELENINY
Ovoce a zelenina, 
která byla po 
sklizni povrchově 
ošetřena 
přídatnými 
látkami nebo 
pesticidy.

„Ošetření 
povrchu“
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Odůvodnění

Stávající pravidla neobsahují obecný požadavek na informace o ošetření povrchu ovoce 
a zeleniny po sklizni, pokud jde o přídatné látky nebo pesticidy pro zachování čerstvosti.  To 
znamená, že tyto produkty prokazují jinou formu „čerstvosti“, než spotřebitel očekává. 
Spotřebitelé mají právo být informováni o tom, že potravina, kterou kupují, byla povrchově 
ošetřena.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Produkty z drůbežího a jiného masa

Pokud byly pro výrobu drůbežích 
produktů použity bílkoviny hovězího nebo 
vepřového masa, mělo by to být vždy na 
obalu jasně uvedeno.

Odůvodnění

Pokud byly pro výrobu kuřecích produktů použity bílkoviny hovězího nebo vepřového masa, 
měl by o tom být spotřebitel vždy informován. To je velmi důležitá informace pro spotřebitele, 
zejména pro ty, jimž jejich víra brání v konzumaci určitých potravin.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážky 3, 4, 5 a 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vody určené k lidské spotřebě, včetně 
vod, kde je jako složka přidán pouze oxid 
uhličitý a/nebo látky určené k aromatizaci;

– přírodní minerální vody nebo jiné vody 
určené k lidské spotřebě, včetně vod, kde je 
jako složka přidán pouze oxid uhličitý 
a/nebo látky určené k aromatizaci; 

– byliny, koření nebo jejich směsi; – byliny, koření, chuťové přísady a jejich 
směsi;

– sůl a náhražky soli; – sůl a náhražky soli;

– cukr;



AD\806188CS.doc 47/55 PE430.628v02-00

CS

Odůvodnění
Voda: Článek 28 odst. 1 návrhu stanoví, že „Ustanovení tohoto oddílu se nevztahuje na 
potraviny v oblasti působnosti těchto právních předpisů: (b) Směrnice Rady 80/777/EHS ze 
dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání 
a prodeje přírodních minerálních vod“. Aby nedošlo k nejasnostem, je důležité, aby v rámci 
přílohy IV existovala jen jediná výjimka týkající se veškeré balené vody, podobně jako v čl. 1 
odst. 2 směrnice 90/496.
Byliny: Upřesnění.
Cukr: Cukr je složen z jediné živiny, která je pro spotřebitele snadno identifikovatelná 
a neuvádí je v omyl.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Obaly menší než 75 cm2 by měly být z povinného nutričního označování vyjmuty.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 16 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– žvýkačky;

Odůvodnění

Produkty jako směsi a dárková balení, skupinová balení smíšených produktů a žvýkačky by 
měly být rovněž vyňaty.

Pozměňovací návrh 88
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Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 17 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebalené potraviny, včetně produktů 
společného stravování, které jsou určeny 
k okamžité konzumaci;

Odůvodnění

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, likewise produce products for direct delivery to 
the consumer. «Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und Inhaltsstoffe
ändern sich auf täglicher Basis. There are no standardised procedures: ingredients change 
on a daily basis. Das Lebensmittelhandwerk ist Garant für den Erhalt regionaler 
Spezialitäten und der Vielfalt des Angebotes.The traditional food production sector is 
particularly responsible for preserving regional specialities, and ensuring the diversity of the 
products available. Es ist daher wichtig, diese genannten Hersteller von der verpflichtenden 
Nährwertdeklaration auszunehmen.It is therefore important to exclude these producers from 
the nutrition declaration requirement.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha V – část C a (nová)

Znění 
navržené 
Komisí

Pozměňovací návrh

ČÁST Ca – OFICIÁLNÍ NÁZVY, POD NIMIŽ JSOU PRODÁVÁNY 
POTRAVINY, KTERÉ VYVOLÁVAJÍ DOJEM, ŽE SE JEDNÁ 
O JINOU POTRAVINU
Č. Odchylky v typu, vlastnostech 

a složení 
Název, pod nímž se 
potravina prodává 

1. Ve srovnání se sýrem plné nebo 
částečné nahrazení mléčného 
tuku rostlinným tukem

Napodobenina 
sýra

2. Ve srovnání se šunkou složení 
z rozemletých přísad s výrazně 
nižším podílem masa 

Napodobenina 
šunky

Odůvodnění

Rostoucí používání napodobenin výrobků obsahujících levnější náhražky nenaplňuje 
očekávání spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha VI – část A – bod 5 – levý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Směsi koření nebo bylin, ve kterých 
hmotnostní podíl žádného z nich výrazně 
nepřevládá

5. Směsi a přípravky z koření nebo bylin, 
ve kterých hmotnostní podíl žádného 
z nich výrazně nepřevládá.

Odůvodnění

Ponechání dosavadní právní úpravy. Dosud byly zahrnuty i přípravky z koření.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – body 1 a 2 – pravý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Olej“ spolu s 1. „Olej“ spolu s

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

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

s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu

s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu

Přídavné jméno „ztužený“ se připojí k 
údaji o ztuženém oleji, pokud není 
množství nasycených mastných kyselin a 
trans-tuků uvedeno v nutričních údajích

Přídavné jméno „ztužený“ se připojí 
k údaji o ztuženém oleji.

2. „Tuk“ spolu s 2. „Tuk“ spolu s
přídavným jménem „rostlinný“, popřípadě 
„živočišný“, nebo

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

s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu

s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu

Pokud není množství nasycených 
mastných kyselin a trans-tuků uvedeno 
v nutričních údajích, připojí se k údaji o 
ztuženém tuku přídavné jméno „ztužený“

K údaji o ztuženém tuku se připojí
přídavné jméno „ztužený“.
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Odůvodnění

Trans-tuky se považují za škodlivé pro zdraví a jsou v několika zemích zakázány. Označení 
jejich přítomnosti ve výrobku musí tedy být povinné a obzvláště viditelné. Skutečnost, že jsou 
uvedeny mezi nutričními údaji, neznamená, že nemusí být jasně uvedeny mezi složkami.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – bod 4 – levý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Škroby a škroby modifikované 
fyzikálním způsobem nebo enzymy

4. Škroby a škroby modifikované 
fyzikálním způsobem nebo enzymy, 
pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob 
pozměněný působením kyselin nebo 
alkálií a bělený škrob

Odůvodnění

Název skupiny by měl být doplněn o pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob pozměněný 
působením kyselin nebo alkálií a bělený škrob. Tyto látky jsou v praxi používány při výrobě 
potravin a je potřeba je uvést ve výčtu složek. Směrnice 95/2/ES o přídatných látkách je 
výslovně vyjímá ze své oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Pevné potraviny v nálevu mění svou čistou hmotnost v průběhu zpracování a prodeje 
spotřebiteli na základě obvyklého vzájemného působení pevné potraviny a nálevu. Rozsah 
změny čisté hmotnosti závisí na různých okolnostech, jako je čas, teplota a podmínky 
přepravy a skladování. Proto musí být čistá hmotnost stanovena v okamžiku výroby, kdy je 
výrobce potravin plně odpovědný za výrobek a je schopen poskytnout správný údaj o čisté 
hmotnosti.
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Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 1 a tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vitamíny a minerální látky, které mohou 
být uváděny, a jejich doporučené denní 
dávky (RDA)

1. Vitamíny a minerální látky, které mohou 
být uváděny, a jejich doporučené denní 
dávky (RDA)

Vitamin A (µg) 800 Vitamin A (µg) 800
Vitamin D (µg) 5 Vitamin D (µg) 5
Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12

Vitamin K (µg) 75
Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80

Thiamin (mg) 1,4 Thiamin (Vitamin B1)
(mg)

1,1

Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (µg) 200 Kyselina listová (µg) 200
Vitamin B12 (µg) 1 Vitamin B 12 (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
Kyselina pantotenová 

(mg)
6 Kyselina pantotenová 

(mg)
6

Draslík (mg) 2000
Chlorid (mg) 800

Vápník (mg) 800 Vápník (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Železo (mg) 14 Železo (mg) 14
Hořčík (mg) 300 Hořčík (mg) 375
Zinek (mg) 15 Zinek (mg) 10

Měď (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
Selen (µg) 55
Chrom (µg) 40
Molybden (µg) 50

Jód (µg) 150 Jód (µg) 150

Odůvodnění

Hodnoty RDA by se měly přizpůsobit novým referenčním hodnotám v souladu se směrnicí 
2008/100/ES, kterou se mění směrnice o nutričním označování potravin (Úř. věst. L 285, s. 9). 

Pozměňovací návrh 95
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Návrh nařízení
Příloha XII – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sacharidy (s výjimkou 
polyalkoholů)

4 kcal/g —
17 kJ/g

sacharidy (s výjimkou 
polyalkoholů)

4 kcal/g

– polyalkoholy 2,4 kcal/g 
—10 kJ/g

– polyalkoholy 2,4 
kcal/g

– bílkoviny 4 kcal/g —
17 kJ/g

– bílkoviny 4 kcal/g

– tuky 9 kcal/g —
37 kJ/g

– tuky 9 kcal/g

– salatrimy 6 kcal/g —
25 kJ/g

– salatrimy 6 kcal/g

– alkohol (ethanol) 7 kcal/g —
29 kJ/g

– alkohol (ethanol) 7 kcal/g

– organické kyseliny 3 kcal/g —
13 kJ/g

– organické kyseliny 3 kcal/g

Odůvodnění

Výpočty se dvěma různými jednotkami vedou vzhledem k nekonzistentním koeficientům 
přepočtu k rozporným výsledkům. Protože v případě jednotky „kcal“ jde o údaj, kterému 
spotřebitelé rozumějí snáze než jednotce „kJ“, měly by se údaje uvádět výhradně v „kcal“.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha XIII – část A – tabulka – první řádek

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Energetická 
hodnota

kJ a kcal – Energetická 
hodnota

kcal

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha XIII – část C a (nová)

Znění navržené 
Komisí

Pozměňovací návrh

ČÁST C – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ NUTRIČNÍCH ÚDAJŮ

Jsou-li nutriční údaje znázorňovány i graficky, lze kromě jiných 
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grafických možností použít jednu z následujících forem:  
Sloupcový graf

100 g obsahuje: 
kcal / cukry / tuky / nasycené mastné kyseliny / sůl 
% doporučené denní dávky pro dospělého
Model 1 plus 4
Varianta 1

na jednu porci (porce = 50 g) 
energetická hodnota / cukry / tuky / nasycené mastné 
kyseliny / sůl 
směrné hodnoty v % denního příjmu
Varianta 2

na jednu porci (porce = 50 g) 
energetická hodnota / cukry / tuky / nasycené mastné 
kyseliny / sůl 
směrné hodnoty v % denního příjmu
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba dát do souvislosti s pozměňovacím návrhem k čl. 33 odst. 1 
předloženým stejným poslancem. Grafické znázornění může spotřebiteli významně usnadnit 
pochopení nutričního označení potravin.
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