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Pozměňovací návrh 80
Cornelis de Jong

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 třetí 
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.
Aby nebyly příliš zatíženy malé a střední 
podniky, a to zejména v odvětví tradiční 
výroby potravin, neměly by se na výrobky, 
které nejsou zabalené, vztahovat 
požadavky na označování potravin.

Or. en

Odůvodnění

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: 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 products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.
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Pozměňovací návrh 81
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se mohl právní předpis 
o poskytování informací o potravinách 
přizpůsobovat měnícím se potřebám 
spotřebitelů z hlediska informací 
o potravinách, měly by veškeré úvahy 
o potřebě povinných informací 
o potravinách také přihlédnout k široce se 
projevujícímu zájmu většiny spotřebitelů 
o zveřejňování určitých informací.

(18) Aby se mohly právní předpisy
o poskytování informací o potravinách 
přizpůsobovat měnícím se potřebám 
spotřebitelů z hlediska informací 
o potravinách a aby se zamezilo 
zbytečnému odpadu z obalů, mělo by se 
povinné označování potravin omezit na 
základní označení nezbytnými 
informacemi, které jsou prokazatelně 
nejdůležitější pro většinu spotřebitelů.
Doplňkové informace, které přesahují 
rámec základního označení povinnými 
informacemi, mohou být dobrovolně 
poskytnuty spotřebitelům, kteří o ně 
projeví zájem. Různé možnosti skýtají 
nové informační a komunikační 
technologie, např. zvláštní informační 
stránky na internetu nebo čtečky čárových 
kódů umístěné v prodejnách.

Or. de

Odůvodnění

Není vhodné zahlcovat obaly přemírou informací. Kromě toho, že přemíra informací vede ke 
znečišťování životního prostředí, nedokáže většina spotřebitelů, kteří o svých nákupech 
rozhodují během několika málo vteřin, takové množství informací vůbec vstřebat. Je proto 
třeba zajistit, aby na obalu byly uvedeny prokazatelně nejdůležitější základní informace, 
zatímco doplňkové rozšiřující informace mohou být spotřebitelům, kteří o ně projeví zájem, 
poskytovány prostřednictvím alternativních kanálů.
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Pozměňovací návrh 82
Cornelis de Jong

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.

Or. en

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 83
Liem Hoang Ngoc

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 

(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 
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nespokojenosti spotřebitelů s etiketami 
na potravinách.

nespokojenosti spotřebitelů s etiketami 
na potravinách. Velikost písmen, písmo, 
barva a kontrast použité na těchto 
etiketách by tedy měly spotřebitelům 
umožnit rychlé a snadné čtení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Toine Manders

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, srozumitelné a čitelné, avšak neměly 
by obsahovat příliš mnoho informací, 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.

Or. nl

Odůvodnění

Všeho moc škodí. Příliš mnoho informací snižuje informativní funkci etiket na potravinách. 
Ztrácí se tak jejich cíl, tj. zajistit, aby spotřebitelé byli lépe informováni při výběru potravin a 
stravy. 

Pozměňovací návrh 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Etikety na potravinách by měly být (25) Etikety na potravinách by měly být 
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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.

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 souhrnně posuzovat 
faktory jako velikost, typ písma, jeho 
barva a kontrast, má-li být zajištěna 
spokojenost spotřebitelů s etiketami 
na potravinách.

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jednotnosti by měly pro alkoholické míchané nápoje platit stejné předpisy jako pro 
víno, pivo a lihoviny.

Pozměňovací návrh 87
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 

vypouští se
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pro informovaný výběr, měly by být na 
alkoholických míchaných nápojích 
uvedeny též informace o jejich složkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné pro 
informovaný výběr, měly by být na všech
alkoholických nápojích, včetně 
alkoholických míchaných nápojů, ale 
s výjimkou vína, uvedeny informace 
o jejich složkách.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se rozlišovat mezi vínem a ostatními alkoholickými nápoji. Nařízení č. 1493/1999 ze 
dne 17. května 1999 již 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. Složení výrobku se navíc s plynutím času mění: lahvové víno 
se v čase vyvíjí.

Pozměňovací návrh 89
Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí 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 
uvedeny též informace o jejich složkách.

alkoholických nápojích uvedeny též 
informace o jejich složkách.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je cílem tohoto nařízení zajistit vysokou úroveň zdraví spotřebitelů, musí se vztahovat 
na všechny alkoholické nápoje.

Pozměňovací návrh 90
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité poskytovat 
spotřebitelům 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 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, 

(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, 
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 
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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.

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.

Or. en

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 91
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité poskytovat 
spotřebitelům 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 

(28) Je též důležité poskytovat 
spotřebitelům 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 
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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, 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.

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, 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.

2 Úř. věst. L […], […], s.[…].

Or. en

Odůvodnění

Zatímco souhlasíme s Komisí, že se na víno již vztahují konkrétní nařízení, u piva a lihovin 
tomu tak není: pro spotřebitele je důležité, aby znali jejich složení, a to nejen z důvodu 
kalorické hodnoty těchto výrobků, ale rovněž kvůli častému používání umělých složek.
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Pozměňovací návrh 92
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo místo provenience 
potraviny by se měla uvádět vždy, když by 
opomenutí této informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, co se týče 
skutečné země původu nebo místa 
provenience daného výrobku. V ostatních 
případech je posouzení potřeby uvést zemi 
původu nebo místo provenience 
ponecháno na provozovatelích 
potravinářských podniků. 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 
označení jména nebo adresy provozovatele 
potravinářského podniku.

(29) Aby bylo možné zaručit úplnou 
transparentnost a vysledovatelnost, mělo 
by být u všech druhů masa povinné uvádět 
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.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti by spotřebitelé měli znát zemi původu masa.

Pozměňovací návrh 93
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 

vypouští se
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vhodné zajistit, aby byly informace 
o obsahu živin uváděny zejména 
u míchaných alkoholických nápojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace 
o obsahu živin uváděny zejména 
u míchaných alkoholických nápojů.

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace 
o energetickém obsahu a o obsahu 
sacharidů uváděny u všech alkoholických 
nápojů s výjimkou vína.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se rozlišovat mezi vínem a ostatními alkoholickými nápoji. Nařízení č. 1493/1999 ze 
dne 17. května 1999 již 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. Složení výrobku se navíc s plynutím času mění: lahvové víno 
se v čase vyvíjí.

Pozměňovací návrh 95
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu živin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace 

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují 
potenciální podíl alkoholických nápojů na 
svém celkovém příjmu potravin. Proto je 
vhodné zajistit, aby byly informace o 
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o obsahu živin uváděny zejména u 
míchaných alkoholických nápojů.

energetické hodnotě a obsahu sacharidů 
uváděny u všech alkoholických nápojů, 
včetně míchaných alkoholických nápojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Cornelis de Jong

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.

Or. en

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.

Pozměňovací návrh 97
Anna Maria Corazza Bildt

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 

vypouští se
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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.

Or. en

Odůvodnění

Dosud nebyl proveden průzkum chování spotřebitelů při nákupu potravin, jenž by zahrnoval 
všechny členské státy (viz také bod odůvodnění 38). Kromě toho téměř nelze kvůli mnoha 
druhům balení potravin definovat „hlavní zorné pole“ a stejně tak je u některých obalů velmi 
obtížné určit „přední stranu“. Poskytnuté informace by měly být jednoduché, jasné a snadno 
pochopitelné a rozpoznatelné, což ovšem nutně neznamená, že by se měly vyskytovat pouze na 
přední straně obalu.

Pozměňovací návrh 98
Cornelis de Jong

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 hlavním 
zorném poli na přední straně obalu, 
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nejlépe pomocí barevného kódování.
Všechny informace o výživové hodnotě 
(spolu s opakovaným uvedením 
energetické hodnoty) by však měly být na 
obalu umístěny na jednom místě ve 
stejném zorném poli.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli jsou zkušenosti s barevným kódováním pozitivní, je v této fázi příliš brzy na to, aby 
byly členské státy povinny tento systém uplatňovat. Je třeba více informací a důkazů. Tato 
skutečnost je rovněž uvedena v bodu odůvodnění 38, který vyzývá k provádění dalších 
výzkumů zaměřených na porozumění informacím ze strany spotřebitelů v jednotlivých 
členských státech, aby mohly být případně zavedeny harmonizované systémy.

Pozměňovací návrh 99
Emma Mcclarkin

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 spotřebitelé považují 
při svém rozhodování o nákupu potraviny 
za užitečné informace uvedené 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 hlavním 
zorném poli na přední straně obalu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Toine Manders

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, srozumitelné 
a čitelné, avšak nemělo by jich být příliš 
mnoho. 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.

Or. nl

Odůvodnění

Všeho moc škodí. Příliš mnoho informací snižuje informativní funkci etiket na potravinách. 
Ztrácí se tak jejich cíl, tj. zajistit, aby spotřebitelé byli lépe informováni při výběru potravin a 
stravy.

Pozměňovací návrh 101
Emilie Turunen

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 spotřebitelé považují 

(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 spotřebitelé považují 
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při svém rozhodování o nákupu potraviny 
za užitečné informace uvedené 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.

při svém rozhodování o nákupu potraviny 
za užitečné informace uvedené 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. Informace 
na etiketě by měly být uvedeny pomocí 
barevného kódování, přičemž barvy 
zelená, oranžová a červená budou 
doplněny o slova „vysoká“, „střední“ 
a „nízká“, a měly by být uváděny 
v přepočtu na 100 g nebo 100 ml. 
Výzkumy ukázaly, že systém informací 
uvedených pomocí barevného kódování je 
pro spotřebitele nejlépe pochopitelný.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče současných výzkumů a cíle zlepšit stravování spotřebitelů a jejich porozumění 
údajům o nutriční hodnotě potravin, je třeba potraviny označovat na přední straně obalu 
pomocí srozumitelného barevného kódování a textu.

Pozměňovací návrh 102
Emma Mcclarkin

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 spotřebitelé považují 
při svém rozhodování o nákupu potraviny 
za užitečné informace uvedené 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 

(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 týkající se umisťování těchto 
informací nevedl k jednoznačnému 
závěru. Aby spotřebitelé při nákupu 
potravin hned spatřili všechny základní 
údaje, měly by být všechny tyto informace 
uváděny společně v jednom zorném poli.
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informace v hlavním zorném poli etikety.

Or. en

Odůvodnění

Průměrný spotřebitel by etiketě porozuměl pohodlněji a jednodušeji, pokud by veškeré 
podstatné informace (nutriční hodnotu, informace o alergenech a návrhy pro přípravu 
a podávání atd.) nalezl v jednom zorném poli. To bude v každém případě znamenat, že na 
zadní etiketě budou uvedeny všechny informace, které spotřebitelé potřebují pro provedení 
informovaného výběru.

Pozměňovací návrh 103
Anna Maria Corazza Bildt

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 
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.

(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 
se jejich prostřednictvím mohou o výběru
potravin rychle rozhodnout. V celém 
Společenství však neexistuje vědecký 
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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 104
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Údaje o množství nutričních prvků 
a srovnávací ukazatele v hlavním zorném 
poli uvedené ve srozumitelné formě 
umožňující posouzení nutričních 
vlastností potraviny by měly být 
posuzovány komplexně jako součást 
nutričních údajů potravin, a nikoli jako 
skupina jednotlivých tvrzení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Již obsaženo v bodě odůvodnění č. 37.

Pozměňovací návrh 105
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(41) Informace o případných alergenech
jsou pro alergiky velmi důležité také 
u nebalených potravin a u produktů 
nabízených zařízeními společného
stravování. Proto by tyto informace měly 
být spotřebiteli vždy k dispozici v místě, 
kde si potraviny kupuje nebo je 
konzumuje.
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vždy.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní vnitrostátní předpisy platné v jednotlivých členských státech by poškozovaly vnitřní 
trh a toto nařízení by díky nim bylo absurdní.

Pozměňovací návrh 106
Jürgen Creutzmann

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) Informace o nebalených potravinách 
a nabídkách společného stravování by 
měly být v zásadě poskytovány na základě 
dobrovolnosti. 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 uvádění 
těchto informací mělo být podle této 
směrnice povinné.

Or. de

Odůvodnění

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen.
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Pozměňovací návrh 107
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pro zajištění toho, aby podrobnější 
požadavky na informace o potravinách 
byly navrženy a zavedeny dialektickým 
způsobem a na základě osvědčených 
postupů, by měly na vnitrostátní úrovni 
i na úrovni Společenství existovat pružné 
mechanismy založené na otevřené 
a transparentní veřejné konzultaci 
a udržitelné interakci v rámci širokého 
okruhu reprezentativních zúčastněných 
stran. Tyto mechanismy mohou vést 
k rozvoji nezávazných vnitrostátních 
systémů na základě důkladného 
spotřebitelského průzkumu a rozsáhlé 
konzultace zúčastněných stran. Měly by 
rovněž existovat mechanismy, podle nichž 
by spotřebitelé mohli rozlišit potraviny 
označené v souladu s vnitrostátním 
systémem, jako například identifikační 
číslo nebo znak.

(45) I nadále by mělo být možné používat 
dobrovolně takové způsoby uvádění údajů, 
které jsou již v členských státech zavedené 
a podle nichž spotřebitelé mohou rozlišit 
potraviny splňující určitá kritéria. Navíc 
by v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení mělo být případně možné 
používat průmyslové nebo obchodní 
způsoby nutričního označování výrobků.
Takové způsoby uvádění údajů musí 
vycházet ze spolehlivých výsledků 
spotřebitelského průzkumu.

Or. de

Odůvodnění

Srovnej odůvodnění k bodu odůvodnění 41. Ačkoli vnitrostátní systémy označování potravin 
nejsou explicitně právně závazné, nutily by potravinářské podniky, které své výrobky uvádějí 
na trh ve více členských státech, přizpůsobit se místním zvyklostem, a byly by tak stejně 
nevhodné pro potřeby vnitřního trhu jako zvláštní vnitrostátní právní předpisy. Způsoby
uvádění informací, které jsou v rámci nezávazných vnitrostátních právních předpisů 
členského státu již zavedené, mohou být dobrovolně používány i nadále. Průmyslové, 
případně obchodní systémy znázorňování informací o potravinách by oproti tomu tento 
negativní efekt neměly. Tyto systémy lze navíc rychle upravovat nebo opustit, pokud jim 
spotřebitelé nerozumí nebo pokud je nepřijmou.
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Pozměňovací návrh 108
Cornelis de Jong

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.

Or. en

Odůvodnění

V případě nebaleného zboží by bylo prakticky nemožné poskytovat u všech produktů podrobné 
označení alergenních látek 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 109
Anja Weisgerber

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 

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna 
stádia potravinového řetězce, pokud jde
o poskytování informací o potravinách 
konečným spotřebitelům.
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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 prodeji konečnému spotřebiteli
a na potraviny určené k zásobování 
zařízení společného stravování.

Nevztahuje se na potraviny, které jsou 
baleny přímo v místě prodeje před jejich 
vydáním konečnému spotřebiteli.

Or. de

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 110
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 pro konečného spotřebitele, včetně 
potravin dodávaných zařízeními 
společného stravování a potravin určených 
k zásobování těchto zařízení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 111
Anja Weisgerber

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 přímému 
prodeji, které jsou opatřeny obalem 
v místě prodeje;

Or. de

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 112
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nebalenými potravinami“ se rozumí 
potraviny, které se konečnému spotřebiteli 
nabízejí k bezprostřednímu odbytu bez 
obalu; potraviny, které, pokud jsou 
zabaleny, jsou zabaleny až v okamžiku 
prodeje konečnému spotřebiteli;
a každodenní čerstvé produkty, které jsou 
zabaleny k bezprostřednímu odbytu v den 
výroby;

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo zajištěno bezproblémové používání tohoto nařízení, doporučuje se, aby nebyla 
poskytnuta pouze definice balených potravin, ale rovněž nebalených potravin.

Pozměňovací návrh 113
Anja Weisgerber

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 
nahrazena složkou jinou.

Or. de

Odůvodnění

Rostoucí používání napodobenin výrobků obsahujících levnější náhražky nenaplňuje 
očekávání spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 114
Cornelis de Jong

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, se v případě, že se tyto 
požadavky netýkají bezodkladné ochrany 
zdraví lidí, stanoví přechodné období 
v délce nejvýše 18 měsíců 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 
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období, prodávat až do vyčerpání jejich 
zásob.

Or. en

Odůvodnění

 Aby bylo minimalizováno množství obalového odpadu, je obvyklé stanovit při zavedení 
nových požadavků na označování přechodné období, a to tehdy, netýkají-li se tyto požadavky 
bezprostředního zdravotního rizika pro veřejnost, neboť v takovém případě by toto přechodné 
období nemuselo být vhodné. Toto znění zachovává pozměňovací návrh předložený 
navrhovatelkou, ale přidává slovo „bezodkladné“, neboť sama navrhovatelka tento termín 
používá v odůvodnění.

Pozměňovací návrh 115
Othmar Karas

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, se po vstupu nových 
požadavků v platnost stanoví přiměřená, 
nejméně však tříletá přechodná období, 
v jejichž průběhu lze potraviny s etiketami, 
které nejsou v souladu s novými 
požadavky, uvádět na trh. Při tom je třeba 
zohlednit skutečnost, že potraviny, které 
byly uvedeny na trh před koncem 
přechodného období, lze prodávat až do 
vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 
uplynutí tříletého období od vstupu 
nových ustanovení v platnost. Totéž platí 
i pro zásoby etiket, jež si provozovatelé 
potravinářských podniků pořídili před 
vstupem nových ustanovení v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Aby bylo možné zajistit přechodné lhůty, které budou splnitelné zejména pro malé a střední 
podniky, je nutno stanovit přiměřeně dlouhá (nejméně tříletá) přechodná období. Stanovením 
délky přechodných období by se mělo předejít zejména vysokým investičním nákladům 
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spojeným s tiskem etiket a přípravou obalového materiálu a rovněž i nákladné likvidaci zásob 
etiket.

Pozměňovací návrh 116
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

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 117
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) dopadu na zdraví, včetně rizik a 
důsledků vyplývajících ze škodlivé 
a nebezpečné konzumace určité 
potraviny;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 118
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách se přihlédne 
k široce rozšířené potřebě určitých 
informací ze strany většiny spotřebitelů, 
jimž tito spotřebitelé přikládají značný 
význam, nebo ke všem obecně uznávaným 
přínosům pro spotřebitele, aby měli 
spotřebitelé možnost informovaného 
výběru.

2. Při posuzování potřeby povinných 
informací o potravinách se přihlédne 
k potenciálním nákladům a přínosům pro 
zúčastněné strany (včetně spotřebitelů, 
výrobců a dalších) souvisejících 
s poskytováním určitých informací, jimž 
tyto zúčastněné strany přikládají značný 
význam, nebo ke všem obecně uznávaným 
přínosům, aby měli spotřebitelé možnost 
informovaného výběru.

Or. en

Odůvodnění

Nová pravidla pro označování by měla být zavedena pouze tehdy, pokud bude na základě 
výzkumu prokázán přínos těchto nových požadavků. Náklady na poskytování nových 
informací by neměly být nepřiměřené. Změny etiket mají značný dopad na výrobce EU i na 
dovozy z třetích zemí; je proto nutné nalézt rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a výrobců.

Pozměňovací návrh 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) použitím grafického znázornění, které 
spotřebitele uvádí v omyl, pokud jde 
o původ, vlastnosti nebo složení potraviny;

Or. de

Odůvodnění

Je vhodné výslovně zdůraznit nejen původ, ale i složení a vlastnosti potraviny. Toto 
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ustanovení má za cíl zlepšit jasnost a pravdivost vyobrazení na obalech potravin. Zobrazení 
vanilkového lusku na jogurtu s vanilkovým aroma je zavádějící.

Pozměňovací návrh 120
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) tím, že je spotřebiteli určitým 
označením nebo grafickým znázorněním 
na obale podsouváno, že se jedná o určitý 
výrobek nebo složku, i když ve skutečnosti 
se jedná o napodobeninu potraviny, 
případně o náhražku složky, která se 
běžně používá v určitém výrobku. V těchto 
případech musí být výrobek na přední 
straně obalu opatřen dodatkem 
„napodobenina“ případně „vyrobeno za 
použití (název náhražky) místo (název 
nahrazované složky)“.

Or. de

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 121
Anna Maria Corazza Bildt

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 
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skutečnosti obal obsahuje produkt, který 
je napodobeninou potraviny nebo 
obsahuje náhražku za složku, která se 
v daném produktu běžně používá;
v takovém případě je produkt označen 
textem „vyrobeno za použití (označení 
náhražky složky) místo (označení 
nahrazené složky)“;

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti by mělo být zavedeno vhodné označování napodobenin potravin. 
Příkladem napodobenin potravin jsou „sýry“ vyrobené z rostlinných tuků, které se stále 
častěji prodávají. Dále bylo zaznamenáno, že se složky, které jsou bežně používané při výrobě 
výrobků, do určité míry nahrazují levnějšími náhražkami (např. nahrazování mléka ve 
zmrzlině rostlinnými tuky, lanýže lanýžovým olejem a vanilkového extraktu vanilínem). Tato 
skutečnost není spotřebitelům obecně zřejmá a je třeba, aby v této oblasti existovala větší 
jasnost a transparentnost.

Pozměňovací návrh 122
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

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 podkopávat informace, které jsou poskytovány povinně.
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Pozměňovací návrh 123
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výbor uvedený v čl. 49 odst. 1 může 
sestavit doplnitelný seznam tvrzení 
a termínů ve smyslu odstavce 1, jejichž 
použití se zakazuje nebo omezuje.

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh usiluje o zachování stávajícího ustanovení evropských právních 
předpisů v oblasti potravin (směrnice 2000/13), které vyžaduje, aby členské státy jednaly 
společně v případě, že je třeba omezit použití konkrétních tvrzení a termínů na etiketách. 
Pokud by takové ustanovení neexistovalo, jednotlivé země by mohly vytvořit vlastní 
legislativu, a definice v jednotlivých členských státech by se tak mohly lišit, což by vytvářelo 
překážky obchodování na vnitřním trhu. 

Pozměňovací návrh 124
Cornelis de Jong

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 Společenství 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.

Or. en

Odůvodnění

 Slovo „trh“ může být špatně interpretováno (např. světový trh). Je proto důležité upřesnit, že 
se zde míní vnitřní trh EU.
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Pozměňovací návrh 125
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace o 
potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) 
až c) a f) konečnému spotřebiteli.

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se balených a 
nebalených potravin předány 
provozovateli, který potraviny přebírá, aby 
bylo případně umožněno poskytnout 
povinné informace o potravinách uvedené
v čl. 9 odst. 1 písm. a) až c) a f) 
konečnému spotřebiteli.

Or. el

Pozměňovací návrh 126
Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

– Odst. 1 písm. a–h: terminologické přizpůsobení dosavadní směrnici 2000/13/ES 
o označování (srov. článek 3: mj. „název, pod nímž je výrobek prodáván“ a „čisté množství 
potraviny“.
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Pozměňovací návrh 127
Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) čisté množství potraviny; (Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

– Odst. 1 písm. a–h: terminologické přizpůsobení dosavadní směrnici 2000/13/ES 
o označování (srov. článek 3: mj. „název, pod nímž je výrobek prodáván“ nebo „čisté 
množství potraviny“).

Pozměňovací návrh 128
Othmar Karas

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 
v případě potravin, které 
z mikrobiologického hlediska snadno 
podléhají zkáze, slova „spotřebujte do“ 
a příslušné datum;

Or. de

Odůvodnění

– Odst. 1 písm. a–h: terminologické přizpůsobení dosavadní směrnici 2000/13/ES 
o označování (srov. článek 3: mj. „název, pod nímž je výrobek prodáván“ nebo „čisté 
množství potraviny“).
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Pozměňovací návrh 129
Cornelis de Jong

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;

Or. en

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 130
Othmar Karas

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 v těch 
případech, kdy by opomenutí tohoto údaje 
mohlo uvádět spotřebitele v omyl, pokud 
jde o skutečnou provenienci potraviny;

Or. de
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Odůvodnění

– Navrhované rozšíření označení provenience není přijatelné. Označování provenience 
jednotlivých složek není v praxi v mnoha případech možné, zejména pokud jsou výrobci 
závislí na různé disponibilitě na trhu. Povinné uvádění údajů o provenienci proto znamená 
výrazně nižší míru flexibility a s tím spojené vyšší náklady. Mělo by proto zůstat zachováno 
znění čl. 3 odst. 1 bodu 8 směrnice 2000/13/ES, a tím i kritérium všeobecného zákazu uvádět 
spotřebitele v omyl.

Pozměňovací návrh 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 všech 
druhů masa. Předpisy týkající se 
hovězího, telecího a rybího masa a masa 
měkkýšů a korýšů platí i pro ostatní druhy 
masa;

Or. en

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.

Pozměňovací návrh 132
Sylvana Rapti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) země původu nebo provenience v (i) země původu nebo provenience, a 
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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;

to i u nezpracovaných potravin, 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;

Or. el

Pozměňovací návrh 133
George Lyon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) země původu v případě určitých 
primárních produktů, a to po posouzení 
jednotlivých případů a po konzultaci se 
zúčastněnými stranami z dotčených 
odvětví;

Or. en

Odůvodnění

U některých primárních produktů je již uvádění země původu povinné (např. v případě 
hovězího masa), neboť byl tento požadavek považován za nutný kvůli vysledovatelnosti 
původu a bezpečnosti potravin. Některé produkty zřejmě vyžadují stejné zacházení, a proto by 
mělo být i nadále možné tuto povinnost zavést. Kromě toho by takové ustanovení vyšlo vstříc 
očekávání spotřebitelů v určitých potravinářských odvětvích.

Pozměňovací návrh 134
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam vypouští se
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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.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 135
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Ćl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh usiluje o zachování stávajícího ustanovení evropských právních 
předpisů v oblasti potravin (směrnice 2000/13), které vyžaduje, aby členské státy jednaly 
společně v případě, že je třeba omezit použití konkrétních tvrzení a termínů na etiketách. 
Pokud by takové ustanovení neexistovalo, jednotlivé země by mohly vytvořit vlastní 
legislativu, a definice v jednotlivých členských státech by se tak mohly lišit, což by vytvářelo 
překážky obchodování na vnitřním trhu. 
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Pozměňovací návrh 136
Cornelis de Jong

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

Or. en

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 137
Anna Maria Corazza Bildt

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 3mm 
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 
nebo etiketě písmem, které je dostatečně 
kontrastní vůči pozadí. Informace na 
obalu uváděné za účelem prodeje výrobku 
nesmí zastínit povinné údaje. Faktory 
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uvedené v příloze XIIIb ovlivňují čitelnost 
a musí být zohledněny při navrhování 
etikety.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba měřitelných, a tedy vynutitelných kritérií pro zlepšení zřetelnosti etiket. Přestože 
minimální velikost písma nemusí zaručovat celkovou zřetelnost, tento odstavec zajišťuje, aby 
byla brána v úvahu celá řada faktorů, které ji ovlivňují (tj. kontrast, typ písma, rozmístění 
apod.). Je důležité, aby informace uváděné na obalu za účelem prodeje výrobku nezastiňovaly 
povinné údaje.

Pozměňovací návrh 138
Tiziano Motti, Lara Comi

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 nejméně 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 
nebo etiketě písmem o takové velikosti a 
kontrastu, že je dobře čitelné oproti 
pozadí.

Or. it

Odůvodnění

Písmena o velikosti nejméně 3 mm pouze zvětší rozměry obalů a nebudou tak vyhovovat cílům 
v oblasti životního prostředí. Výrobci by měli mít možnost přizpůsobit formát etiket rozměrům 
obalů a zároveň zaručit spotřebitelům co nejvyšší čitelnost a jasnost poskytovaných 
informací.
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Pozměňovací návrh 139
Cornelis de Jong

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.
Komise stanoví ve spolupráci 
s evropskými spotřebitelskými 
organizacemi a zúčastněnými stranami 
pravidla, která upraví, jakým způsobem 
musí být každý z těchto prvků používán, 
aby byla zajištěna čitelnost informací 
o potravinách poskytovaných spotřebiteli.
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

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 140
Othmar Karas

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, provedou se způsobem 
zajišťujícím čitelnost.

Or. de

Odůvodnění

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Pozměňovací návrh 141
George Lyon

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 3mm, 
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 
nebo etiketě jasně čitelným způsobem za 
použití odpovídajícího typu písma, barvy 
a kontrastu.

Evropská komise vypracuje ve spolupráci 
se zástupci příslušných zájmových skupin 
závazná pravidla upravující čitelnost 
informací o potravinách poskytovaných 
spotřebitelům. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 
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Pozměňovací návrh 142
Anja Weisgerber

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), 
provedou se povinné údaje stanovené v čl. 
9 odst. 1 na obalu nebo na etiketě tak, aby 
byly snadno čitelné.

V rámci konzultace navrhne Komise ve 
spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami závazná pravidla upravující 
čitelnost informací pro spotřebitele, které 
jsou uváděny na potravinách. Tato 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Velikost písma 3 mm pro všechny povinné údaje není pro zajištění snadné čitelnosti 
dostatečná. Kromě toho není minimální velikost písma 3 mm ani proveditelná, protože 
zejména v případě vícejazyčných obalů není pro všechny povinné údaje dostatek místa. 
Zvětšení povinných údajů na 3 mm by vedlo k tomu, že by se obaly musely dělat větší, což je 
zase v rozporu s cílem snižovat obalový odpad, a znamenalo by větší porce.
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Pozměňovací návrh 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Povinné informace podle čl. 9 odst. 1 
jsou uváděny způsobem, který zajišťuje 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem a 
pozadím, tak aby byly  jasně čitelné a musí 
být vytištěny nesmazatelným způsobem.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby měl spotřebitel v jakémkoli okamžiku přístup k povinně uváděným údajům 
podle čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh 144
Frank Engel

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 
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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tento odstavec by Komisi přiznával příliš širokou působnost, neboť se zde v žádném případě 
nejedná o „jiné než podstatné prvky“.
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Pozměňovací návrh 145
George Lyon

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Cornelis de Jong

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. Komise vypracuje ve spolupráci 
s evropskými spotřebitelskými 
organizacemi a zúčastněnými stranami 
pravidla, která upraví používání prvků 
uvedených v čl. 14 odst. 1 takovým 
způsobem, aby byla zajištěna čitelnost 
informací o potravinách u obalů či nádob 
s velmi omezenou povrchovou plochou.

Or. en

Odůvodnění

Čitelnost informací o potravinách nacházejících se na malých výrobcích je i nadále 
problémem: obecně by měla být u výrobků, jejichž potisknutelná plocha je menší než 80 cm2, 
povinná jen část údajů uvedených v článku 9. Na základě tohoto pozměňovacího návrhu však 
bude Komise spolu se všemi zúčastněnými stranami povinna prozkoumat, jakým způsobem 
mohou být informace o potravinách poskytovány čitelně na malých výrobcích.
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Pozměňovací návrh 147
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby 
byly dobře viditelné, snadno čitelné 
a případně nesmazatelné. Nesmějí být 
žádným způsobem skryty, zastřeny, 
zastíněny nebo přerušeny jiným textem 
nebo vyobrazením či jiným zásahem.

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby 
byly dobře viditelné, snadno čitelné 
a případně nesmazatelné, avšak nemělo by 
jich být příliš mnoho. Nesmějí být žádným 
způsobem skryty, zastřeny, zastíněny nebo 
přerušeny jiným textem nebo vyobrazením 
či jiným zásahem.

Or. nl

Odůvodnění

Všeho moc škodí. Příliš mnoho informací snižuje informativní funkci etiket na potravinách. 
Ztrácí se tak jejich cíl, tj. zajistit, aby spotřebitelé byli lépe informováni při výběru potravin a 
stravy.
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Pozměňovací návrh 149
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) povinné informace o potravině musí být 
k dispozici před dokončením nákupu 
a musí být uvedeny na materiálu 
podporujícím prodej na dálku nebo musí 
být poskytnuty prostřednictvím jiných 
vhodných prostředků;

(a) povinné informace o potravině musí být 
k dispozici před uzavřením smlouvy a být 
čitelné takovým způsobem, který je 
vhodný pro použitý prostředek dálkové 
komunikace; spotřebitel obdrží všechny 
povinné informace na trvanlivém nosiči 
v přiměřené lhůtě od uzavření smlouvy 
a nejpozději v okamžiku doručení 
potraviny v souladu s čl. 13 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění odráží přístup používaný v ostatních relevantních právních předpisech EU 
týkajících se spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 150
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

(b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. f) jsou 
povinné pouze v okamžiku doručení.

Or. en

Odůvodnění

Aby se mohl spotřebitel informovaně rozhodnout, je nezbytné, aby již k měl k dispozici 
všechny dostupné informace požadované v souladu s čl. 9 odst. 1. Je však možné učinit 
výjimku u data minimální trvanlivosti, které nemusí být v době nákupu známo.
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Pozměňovací návrh 151
Olle Schmidt

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.

Or. sv

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 152
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 153
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Povinné nutriční označování se zamítá. Právě skleněné lahve, které jsou určeny k opětovnému 
použití, se zpravidla prodávají jako jednotlivé porce (např. 200 ml nebo 250 ml). Místo pro 
umístění povinných údajů je u těchto lahví malé. Proto by měl být zachován dosavadní rozsah 
uváděných informací, tj. údaje o názvu, pod nímž je výrobek prodáván, o čistém množství 
potraviny, alergenních látkách a datu minimální trvanlivosti (srov. čl. 13 odst. 4 směrnice 
o označování potravin 2000/13/ES). 

Pozměňovací návrh 154
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná 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 

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

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k neustálému vývoji právních předpisů vztahujících se k označování potravin 
etiketami, jsou povinné informace neustále početnější ve srovnání s minulostí a etikety jsou 
navíc často vícejazyčné. Z těchto důvodů se požaduje, aby byla kvůli zřetelnosti  příslušná 
plocha zvýšena na nejméně 100 cm2 .

Pozměňovací návrh 155
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha měří méně 
než 100 cm2, nebo pokud v nich obsažené 
čisté množství činí méně než 30 g, jsou na 
obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) 
a f). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) 
se uvedou jinými prostředky nebo se 
poskytnou na žádost spotřebitele.

Or. de

Odůvodnění

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.
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Pozměňovací návrh 156
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha měří méně 
než 100 cm2, jsou na obalu nebo etiketě 
povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 
1 písm. a), c), e) a f) a v čl. 29 odst. 1 písm. 
a). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) 
se uvedou jinými prostředky nebo se 
poskytnou na žádost spotřebitele.

Or. de

Odůvodnění

Výjimky pro obaly s malými rozměry nejsou dostačující a proveditelné, proto by měly být dále 
rozšířeny. 

Pozměňovací návrh 157
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Informace na obzvláště malých výrobcích musí být omezeny na nejdůležitější údaje, jinak 
budou výrobci nuceni používat obaly nebo nádoby, které jsou větší, než je nezbytné pro 



AM\802277CS.doc 53/142 PE438.135v03-00

CS

výrobky samotné.

Pozměňovací návrh 158
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nebalených potravin, jakož 
i potravin poskytovaných v zařízeních 
společného stravování podle čl. 2 odst. 2 
písm. d), nejsou informace uvedené 
v článcích 9 a 29 povinné.

Or. de

Odůvodnění

I v podnicích zabývajících se maloobchodním prodejem potravin a jejich ruční výrobou, 
včetně zařízení společného stravování, se vyrábějí produkty určené k bezprostřednímu prodeji 
spotřebitelům. Přitom nejsou využívány standardní postupy a přísady a složky jejich produktů 
se každodenně mění. Ruční výroba potravin zaručuje, že zůstanou zachovány regionální 
speciality a rozmanitá nabídka. Je tedy důležité vyjmout uvedené výrobce z povinného 
uvádění nutričních údajů.
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Pozměňovací návrh 160
Anna Maria Corazza Bildt

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. 9 odst. 1 písm. c).

Or. en

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 161
Cornelis de Jong

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).
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Or. en

Odůvodnění

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: 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.

Pozměňovací návrh 162
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní ustanovení o použití názvu 
potraviny a údajů, které jsou k němu 
připojeny, jsou uvedena v příloze V.

2. Použití názvu, pod nímž je výrobek 
legálně vyráběn a uváděn na trh 
v členském státě výroby, je v členském 
státě prodeje rovněž povoleno.
Neumožňuje-li však použití jiných 
ustanovení tohoto nařízení, zejména 
ustanovení článku 9, aby spotřebitelé 
v členském státě prodeje zjistili skutečnou 
povahu potraviny a odlišili ji od potravin, 
s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se 
k názvu, pod nímž je výrobek prodáván, 
další popisné informace, které musí být 
uvedeny v blízkosti tohoto názvu.
Ve výjimečných případech se název 
používaný v členském státě výroby 
nepoužije v členském státě prodeje, pokud 
se potravina, kterou označuje, liší svým 
složením nebo výrobou od potraviny 
známé pod dotyčným názvem do té míry, 
že by ustanovení pododstavců 1 a 2 
nezajistila v členském státě prodeje řádné 
informování spotřebitele.
Název, pod nímž je výrobek prodáván, 
nesmí být nahrazen ochrannou známkou, 
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obchodní značkou nebo vymyšleným 
názvem.
Název, pod nímž je výrobek prodáván, 
musí obsahovat údaje o fyzikálním stavu 
potraviny nebo o určitém způsobu úpravy 
(např. v prášku, lyofilizovaný, zmrazený, 
koncentrovaný, uzený), nebo musí být 
těmito údaji doplněn, a to ve všech 
případech, kdy by opomenutí těchto údajů 
mohlo uvést kupujícího v omyl.
Na všech potravinách, které byly ošetřeny 
ionizujícím zářením, musí být uveden údaj 
„ozářeno“ nebo „ošetřeno ionizujícím 
zářením”.
Příloha V stanoví zvláštní požadavky pro 
označení „mleté maso“.

Or. de

Odůvodnění

S cílem dosáhnout zjednodušení a zdokonalení tvorby právních předpisů by ustanovení 
o „názvu, pod nímž je výrobek prodáván“ měla být upravena v článku nařízení (zde článek 
18). Dosavadní právní úprava směrnice 2000/13/ES o označování byla jasná a jednoznačná, 
a měla by proto být převzata (srov. článek 5).

Pozměňovací návrh 163
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999.
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a tuto zprávu může doprovodit zvláštními 
opatřeními, která stanoví pravidla pro 
označování složek. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary. 

Pozměňovací návrh 164
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(e) víno a vinařské výrobky podle definice 
čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
479/2008 ze dne 29. dubna 2008 
o společné organizaci trhu s vínem1 a čl. 2 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1601/1991 ze 
dne 10. června 1991, kterým se stanoví 
obecná pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů2, 
podobné výrobky získané z jiného ovoce 
než z hroznů, jablečné víno, hruškové 
víno, pivo a lihoviny podle definice čl. 2 
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 
2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
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postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3;

označení lihovin3 a ostatní alkoholické 
nápoje. Komise předloží po [pět let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] zprávu, 
která se bude týkat uplatňování článku 19 
na produkty uvedené v tomto písmeně 
a tuto zprávu může doprovodit zvláštními 
opatřeními, která stanoví pravidla pro 
označování složek. Tato opatření se 
v případě potřeby přijímají následujícími 
postupy:
(i) u produktů uvedených v nařízení (ES) 
č. 479/2008 regulativním postupem podle 
čl. 113 odst. 1 tohoto nařízení a uvedeným 
v čl. 195 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a 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)4;
(ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (ES) č. 1601/91 
regulativním postupem uvedeným 
v článku 13 tohoto nařízení;
(iii) u produktů uvedených v nařízení 
Rady (ES) č. 110/2008 regulativním 
postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 tohoto 
nařízení;
(iv) u jiných produktů regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.
Aniž jsou dotčeny zvláštní případy určené 
výše uvedenými postupy pro produkty 
uvedené v podbodech i), ii) a iii) odstavce 
1, jsou příslušná opatření uplatňována 
důsledně a stávají se použitelnými ve 
stejnou dobu na všechny produkty 
vyjmenované v čl. 20 písm. e) a čl. 29 odst. 
1.
1. Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.
2. Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.
3 Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.
4. Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

Or. en
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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. Nabízejí rovněž možnost stanovit prováděcí pravidla prostřednictvím zvláštního 
postupu projednání ve výborech. V zájmu jednotnosti je třeba tato ustanovení zachovat.

Pozměňovací návrh 165
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(e) víno a vinařské výrobky podle definice 
čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
479/2008 ze dne 29. dubna 2008 
o společné organizaci trhu s vínem1 a čl. 2 
odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 
ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví 
obecná pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů2, 
podobné výrobky získané z jiného ovoce 
než z hroznů, jablečné víno, hruškové 
víno, pivo a lihoviny podle definice čl. 2 
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 
2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin3 a ostatní alkoholické 
nápoje. Komise předloží do... * zprávu, 
která se bude týkat uplatňování článku 19 
na tyto produkty, a tuto zprávu může 
doprovodit zvláštními opatřeními, která 
stanoví pravidla pro označování složek.
Tato opatření se v případě potřeby
přijímají následujícím postupem:

(i) u produktů uvedených v nařízení (ES) 
č. 479/2008 regulativním postupem podle 
čl. 113 odst. 1 tohoto nařízení a uvedeným 
v čl. 195 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1234/2007 ze 
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dne 22. října 2007 , kterým se stanoví 
společná organizace zemědělských trhů 
a zvláštní ustanovení pro některé 
zemědělské produkty ( jednotné nařízení 
o společné organizaci trhů)4;
(ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (ES) č. 1601/91 
regulativním postupem uvedeným 
v článku 13 tohoto nařízení;
(iii) u produktů uvedených v nařízení 
Rady (ES) č. 110/2008 regulativním 
postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 tohoto 
nařízení;
(iv) u jiných produktů regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.
Aniž jsou dotčeny zvláštní případy určené 
výše uvedenými postupy pro produkty 
uvedené v podbodech i), ii) a iii) odstavce 
1, jsou opatření uvedená v odstavci 1 
uplatňována důsledně a stávají se 
použitelnými ve stejnou dobu na všechny 
produkty vyjmenované v čl. 20 písm. e) 
a čl. 29 odst. 1.
1. Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.
2. Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.
3 Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.
4. Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle 
definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, vinařské výrobky podle 
definice nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze 
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parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne […] 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1576/89. Komise předloží po [pět 
let po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
zprávu, která se bude týkat uplatňování 
článku 19 na tyto produkty a tuto zprávu 
může doprovodit zvláštními opatřeními, 
která stanoví pravidla pro označování 
složek. Opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3;

dne 29. dubna 2008 o společné organizaci 
trhu s vínem a nařízení Rady (ES) č. 
1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro definici, 
označování a obchodní úpravu 
aromatizovaných vín, aromatizovaných 
vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů, ovocné pivo, pivo 
a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a ostatních alkoholických 
nápojů. Komise předloží po [pěti letech po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] zprávu, 
která se bude týkat uplatňování článku 19 
na tyto produkty, a tuto zprávu může 
doprovodit zvláštními opatřeními, která 
stanoví pravidla pro označování složek.
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

Pro alkoholické nápoje, na které by se nemělo vztahovat toto nařízení, by měla platit zvláštní 
pravidla. V této souvislosti by však bylo nejprve třeba vyjasnit řadu základních otázek, neboť 
např. v případě lihovin by bylo referenční množství 100 ml pro uvedení nutričních údajů 
krajně problematické. Mnoho živin obsažených v potravinách navíc v alkoholických nápojích 
zcela chybí.

Pozměňovací návrh 167
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 21 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U těchto součástí potraviny se nevyžaduje 
jejich zařazení do výčtu složek:

Za složky potravin se nepovažují:
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Or. de

Odůvodnění

V článku 21 se z nepochopitelných důvodů navrhuje systémová změna: zatímco dosud byly 
uvedené látky a produkty prostřednictvím fikce zákona vyjmuty z pojmu složky, měly by být 
v budoucnosti zjevně vyjmuty pouze z povinného zařazení do výčtu složek. Dosavadní přístup 
by měl zůstat zachován. Změna by měla kritické dopady na velké množství právních předpisů 
ES, jež vycházejí z definice „složky potravin“ (mj. nařízení ES č. 1829/2003 nebo budoucí 
nařízení o enzymech ) (srov. výjimky podle čl. 2. odst. 4).

Pozměňovací návrh 168
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) látky používané v nezbytně nutných 
množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče 
nutričních látek, přídatných látek nebo 
látek určených k aromatizaci potravin;

c) látky používané v nezbytně nutných 
množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče 
mikrokultur, přídatných látek, látek 
určených k aromatizaci potravin, enzymů 
nebo jiných substancí s fyziologickým 
nebo technologickým účelem;

Or. de

Odůvodnění

V článku 21 se z nepochopitelných důvodů navrhuje systémová změna: zatímco dosud byly 
uvedené látky a produkty prostřednictvím fikce zákona vyjmuty z pojmu složky, měly by být 
v budoucnosti zjevně pouze vyjmuty z povinného zařazení do výčtu složek. Dosavadní přístup 
by měl zůstat zachován. Změna by měla kritické dopady na velké množství právních předpisů 
ES, jež vycházejí z definice „složky potravin“ (mj. nařízení ES č. 1829/2003 nebo budoucí 
nařízení o enzymech ) (srov. výjimky podle čl. 2. odst. 4).

Pozměňovací návrh 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) potraviny nejsou balené a v prodejním 



AM\802277CS.doc 63/142 PE438.135v03-00

CS

prostoru je zcela viditelně uvedeno, že:
- zákazníci budou o alergenních látkách 
informováni přímo prodejcem a/nebo 
prostřednictvím vystavených 
informačních materiálů; a
- zákazníci budou informováni o všech 
možnostech křížové kontaminace; nebo

Or. en

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 170
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) potraviny nejsou balené a v prodejním 
prostoru je zcela viditelně uvedeno, že:
- zákazníci mohou být o alergenních 
látkách informováni přímo prodejcem 
a/nebo prostřednictvím vystavených 
informačních materiálů; a
- zákazníci jsou informováni o tom, že 
nelze vyloučit křížovou kontaminaci.

Or. en

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. 
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Závazné a jasné informační tabule zaručí podnikům právní jistotu.

Pozměňovací návrh 171
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Příslušné datum je snadno nalezitelné 
a není zakryté. Vyjádří se takto:
A. Datum minimální trvanlivosti:

(a) Toto datum se uvádí slovy:

- „minimální trvanlivost do [datum]“, 
obsahuje-li datum uvedení dne,
– „minimální trvanlivost do konce 
[měsíc]“ v ostatních případech.

Or. en

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 172
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nutriční označení musí obsahovat tyto 
informace (dále jen: „nutriční označení“):

a) energetickou hodnotu; a) energetickou hodnotu (využitelnou 
energii);

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

b) množství bílkovin, sacharidů a tuků.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být zachováno dosavadní pořadí živin při nutričním označování (totiž: využitelná 
energie, bílkoviny, sacharidy a tuky). Paušální odkaz v bodech odůvodnění 32 a 33, že 
„...některé nutriční prvky jsou důležité z hlediska veřejného zdraví...“, nenabízí žádný základ 
pro změnu pořadí. Kromě toho se veškerá nutriční doporučení vztahují k tzv. makroživinám, 
spotřebitelé si již na tento druh údajů zvykli a „naučili se je“. Změna pořadí nutričních látek 
by měla za následek povinnou změnu všech (!) etiket na trhu EU. To je neúměrné.

Pozměňovací návrh 174
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) množství bílkovin, tuků, nasycených 
mastných kyselin, sacharidů, cukrů, 
vlákniny a soli.

Or. it

Odůvodnění

Označení nutriční hodnoty musí být v souladu s dlouholetými zkušenostmi evropských 
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spotřebitelů (směr. 90/946/ES) i s Codexem Alimentariem a musí proto zahrnovat údaje 
vztahující se k nejvýznamnějším 8 složkám (energetická hodnota, bílkoviny, uhlovodany, 
cukry, tuky, nasycené mastné kyseliny, potravinářská vláknina, sodík) v přepočtu na 100g/ml 
nebo na jednu porci produktu.

Pozměňovací návrh 175
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

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 176
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Bílkoviny jsou životně důležitou živinou. Množství bílkovin by mělo být zahrnuto do povinných 
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nutričních údajů, aby se spotřebitel mohl obeznámit s celkovou energetickou a výživovou 
hodnotou potravin. 

Pozměňovací návrh 177
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) množství nasycených mastných 
kyselin a trans-tuků.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k prokázaným účinkům by nutriční údaje měly obsahovat i množství nasycených 
mastných kyselin a trans-tuků. Trans-tuky jsou kvůli jejich škodlivému účinku na zdraví už 
zakázány v Dánsku.

Pozměňovací návrh 178
Cornelis de Jong

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 [pěti letech 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 

V případě alkoholických nápojů, 
s výjimkou vína, sestávají povinné 
nutriční údaje z energetické hodnoty 
a množství sacharidů.
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u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se rozlišovat mezi vínem a ostatními alkoholickými nápoji. Již je stanoven 
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.

Pozměňovací návrh 179
Frank Engel

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 [pěti letech 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 (EHS) 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 
[pěti letech po vstupu tohoto nařízení 
v platnost] zprávu, která se bude týkat 
uplatňování článku 19 na tyto produkty,
a tuto zprávu může doprovodit zvláštními 
opatřeními, která stanoví pravidla pro 
označování složek. Tato opatření se 
v případě potřeby přijímají následujícím 
postupem:

i) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 
regulativním postupem uvedeným
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v článku 13 tohoto nařízení;
ii) u produktů uvedených v nařízení Rady 
(ES) č. 110/2008 regulativním postupem 
uvedeným v čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení;
iii) u jiných produktů regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.
Aniž jsou dotčeny zvláštní případy určené 
výše uvedenými postupy pro produkty 
uvedené v podbodech i) a ii) odstavce 1, 
jsou příslušná opatření uplatňována 
důsledně a stávají se použitelnými ve 
stejnou dobu na všechny vyjmenované 
produkty v čl. 20 písm. e) a čl. 29 odst. 1.

Or. en

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 180
Anna Maria Corazza Bildt

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 [pěti letech po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zprávu, která se bude 
týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle 
definice nařízení (ES) č. 1493/1999, 
vinařské výrobky podle definice v nařízení 
(ES) č. 479/2008 a nařízení (EHS) č. 
1601/1991, ovocné pivo, pivo a lihoviny 
podle definice čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č.
110/2008 a na jiné alkoholické nápoje.
Komise předloží po [pěti letech 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 
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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

stanoví pravidla pro povinné nutriční údaje 
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Alkoholické nápoje obecně by neměly být upraveny tímto nařízením, ale zvláštní úpravou. 
K tomu by musely být nejprve objasněny základní otázky, neboť například referenční množství 
100 ml pro údaje o výživné hodnotě u lihovin by bylo krajně problematické a mnohoživin 
obsažených v potravinách navíc v alkoholických nápojích zcela chybí.

Pozměňovací návrh 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vlákniny; vypouští se
g) bílkovin;

Or. fr

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 29 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 182
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 2. Nutriční označení výrobků může navíc
obsahovat také množství jedné nebo více 
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množství jedné nebo více z těchto položek: z těchto položek nebo jejich součástí 
a skupin látek uvedených v odstavci 1:

a) trans-tuků; a) transmastných kyselin;

aa) nasycených mastných kyselin;

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů;

da) polyolů;

e) škrobu; e) škrobu;
f) vlákniny; f) vlákniny;

g) bílkovin;
ga) cukrů;

gb) sodíku;

gc) cholesterolu;

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

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených 
v bodě 2 části A přílohy XI;
i) dalších látek ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 
o přidávání vitaminů a minerálních látek 
a některých dalších látek do potravin1.
____
1 Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

Or. de

Odůvodnění

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
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In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen.

Pozměňovací návrh 183
Emma Mcclarkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

h) dalších látek, které jsou uvedeny 
v příloze XIII části A.
Mohou být rovněž uvedeny složky výše 
uvedených kategorií.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení o o poskytování informací o potravinách spotřebitelům je důležité nepožadovat 
uvádění informací, kterým spotřebitelé, jimž jsou určeny, nerozumí. Studie ukazují, že 
spotřebitelé již některým informacím na etiketách nerozumí. Pokud jde o výživu, spotřebitelé 
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používají kalorie místo joulů, kterým dávají přednost vědci, a v nařízení se proto jako 
jednotka nepoužívají.

Pozměňovací návrh 184
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Othmar Karas

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 data minimální 
trvanlivosti založené v jednotlivých 
případech na výsledcích

a) analýz výrobce potravin; nebo a) analýz výrobce potravin; nebo

b) výpočtu s použitím známých nebo 
skutečných průměrných hodnot použitých 
složek; nebo

b) výpočtu s použitím známých 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 

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 stanoví
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úřední kontrole, se může rozhodnout
postupem podle čl. 49 odst. 2.

postupem podle čl. 49 odst. 2 podle 
stanoviska úřadu při vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty by mělo být v právním textu blíže určeno, že se průměrné hodnoty 
mají vztahovat na konec minimální doby trvanlivosti. Přírodní nebo přidané vitamíny 
a minerální látky podléhají přirozeným procesům odbourávání a výkyvům. Například vitamín 
C se tak může v průběhu doby minimální trvanlivosti produktu přirozenou cestou výrazným 
způsobem ztratit (v závislosti na podmínkách skladování, slunečním záření atd.). Kromě toho 
může množství živin obsažené v produktu přirozeně kolísat podle sklizně a druhu. Z tohoto 
důvodu by měla být co nejdříve stanovena pravidla pro zaokrouhlování a odchylky při 
uvádění množství živin pro celou EU.

Pozměňovací návrh 186
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 se energetická hodnota potravin ve 
formě stejných porcí nebo které lze 
snadno na stejné porce rozdělit vyjadřuje 
na jednu porci, jejichž množství je 
vyznačeno na etiketě. Ostatní uváděné 
informace lze rovněž vyjádřit v přepočtu 
na jednu porci.

Or. fr

Odůvodnění

Uvádění energetické hodnoty na 100g nebo 100 ml není vždy vhodné pro spotřebitele, kteří se 
setkávají s potravinami o velmi rozmanité váze a objemu.
Je tedy vhodné, aby v případě potravin, které lze rozdělit na jednotlivé porce, byla 
energetická hodnota systematicky vyjadřována na porci a spotřebitelé tak měli k dispozici 
přesné a srozumitelné informace.
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Pozměňovací návrh 187
Othmar Karas

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.

Or. de

Odůvodnění

První část se netýká 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 188
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 může být tato informace vyjádřena 
na jednu porci, jejíž množství je vyznačeno 
na etiketě, pokud je uveden počet porcí 
v balení. Porce mohou být označeny 
slovem „porce“ nebo piktogramem, který 
porci znázorňuje graficky.

Or. nl

Odůvodnění

Průmysl v Evropské unii již uzavřel dobrovolné dohody týkající se toho, jak je přibližně velká 
jedna porce určité potraviny. Již nyní průmysl používá piktogramy označující porci. Výraz 
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„porce“, resp. piktogram, který graficky znázorňuje porci – čajová lžička, polévková lžíce, 
vanička apod. – zvýší srozumitelnost etiket pro uživatele, kteří díky nim budou lépe chápat 
přínos určité potraviny z hlediska své výživy. 

Pozměňovací návrh 189
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Lze mít za to, že uvádět  informace o nutriční hodnotě na jednu porci je pro spotřebitele 
vhodnější, protože tyto informace poskytované  v přepočtu na 100g nebo ml mohou vést k 
nesprávným interpretacím. Pro spotřebitele by totiž bylo značně složité počítat celkové 
obsahy jednotlivých uvedených složek za účelem sestavení vyvážené diety.

Pozměňovací návrh 190
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml nebo, buď dodatečně podle 
čl. 32 odst. 1 nebo výhradně v případech 
uvedených v čl. 32 odst. 2 a 3, na jednu 
porci.

Or. en
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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, jak je uvedeno 
v čl. 32 odst. 2.

Pozměňovací návrh 191
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří v souladu 
s jednotkou čistého množství na 100 g 
nebo 100 ml nebo na jednu porci.

Or. de

Odůvodnění

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen.
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Pozměňovací návrh 192
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavce 1 a, 1 b, 1 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále je možné vyjádřit množství energie 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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a živin na jednu porci.
Pokud je potravina balena po jednotlivých 
porcích, vyjádří se energetická hodnota 
a obsah živin uvedené v odstavci 1 na 
jednu porci.
Pokud je informace uváděna na jednu 
porci, musí být uveden počet porcí 
v balení a velikost porcí musí být 
stanovena realisticky a uvedena formou 
srozumitelnou pro běžného spotřebitele, 
popř. s patřičným vysvětlením.
Komise ve spolupráci s potravinářskými 
podniky a příslušnými orgány členských 
států vypracuje pokyny pro uvádění reálné 
velikosti porcí. Tato opatření, jež mají za 
účel změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Díky energetické hodnotě a obsahu živin uvedeným na 100 g nebo 100 ml může spotřebitel 
produkty přímo srovnávat. Z tohoto důvodu by tyto údaje měly být povinně uváděny i na 
obalech porcovaných potravin. Samozřejmě, že zejména v případě těchto potravin by mělo být 
možné dodatečně uvádět energetickou hodnotu a obsah živin na jednu porci. Aby se 
spotřebitelé mohli snáze orientovat, měl by být v případě potravin balených po jednotlivých 
porcích povinně uváděn údaj o porci. U balení s více porcemi uvedení počtu porcí obsažených 
v balení napomáhá k přiřazení údajů o energetické hodnotě na jednu porci. Velikost porcí je 
definována v zájmu spotřebitele, neboť vychází z jeho každodenní zkušenosti. Spotřebitelé si 
tak mohou snáze představit jednu porci tvořenou např. 8 jednotkami, příp. kusy (sušenkami) 
nebo půl šálku (např. ořechů) než odpovídající množství vyjádřené v gramech. Velikost porcí 
by se nadto měla orientovat podle reálné průměrné spotřeby zákazníků, aby se zamezilo 
zavádějícím údajům. (Často uváděná porce o 25 g se například ukázala jako nerealistická.)

Pozměňovací návrh 193
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml nebo, s výhradou čl. 32 odst. 
2 a 3, na jednu porci. Porce mohou být 
označeny slovem „porce“ nebo 
piktogramem, který porci znázorňuje 
graficky.

Or. nl

Odůvodnění

Průmysl v Evropské unii již uzavřel dobrovolné dohody týkající se toho, jak je přibližně velká 
jedna porce určité potraviny. Již nyní průmysl používá piktogramy označující porci. Výraz 
„porce“, resp. piktogram, který graficky znázorňuje porci – čajová lžička, polévková lžíce, 
vanička apod. – zvýší srozumitelnost etiket pro uživatele, kteří díky nim budou lépe chápat 
přínos určité potraviny z hlediska jejich výživy.

Pozměňovací návrh 194
Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Díky energetické hodnotě a obsahu živin uvedeným na 100 g nebo 100 ml může spotřebitel 
produkty přímo srovnávat.
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Pozměňovací návrh 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Díky energetické hodnotě a obsahu živin uvedeným na 100 g nebo 100 ml může spotřebitel 
produkty přímo srovnávat. Z tohoto důvodu by tyto údaje měly být povinně uváděny i na 
obalech porcovaných potravin. Samozřejmě, že zejména v případě těchto potravin by mělo být 
možné dodatečně uvádět energetickou hodnotu a obsah živin na jednu porci. Aby se 
spotřebitelé mohli snáze orientovat, měl by být v případě potravin balených po jednotlivých 
porcích povinně uváděn údaj o porci. U balení s více porcemi uvedení počtu porcí obsažených 
v balení napomáhá k přiřazení údajů o energetické hodnotě na jednu porci. Stanovení 
velikosti porcí slouží k tomu, aby se spotřebitel dokázal orientovat vzhledem ke své 
každodenní zkušenosti. Spotřebitelé si tak mohou snáze představit jednu porci tvořenou např. 
osmi jednotkami, příp. kusy (sušenkami) nebo půl šálku (např. ořechů) než odpovídající 
množství vyjádřené v gramech. Velikost porcí by se nadto měla orientovat podle reálné 
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průměrné spotřeby zákazníků, aby se zamezilo zavádějícím údajům. (Často uváděná porce 
o 25 g se například ukázala jako nerealistická.)

Pozměňovací návrh 196
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Energetická hodnota a obsah živin 
uvedené v odstavci 1 se musí vždy 
vztahovat na výrobky připravené ke 
spotřebě. Na etiketě musí být uveden 
přesný návod na přípravu, z níž tyto údaje 
vycházejí.

Or. de

Odůvodnění

Energetické a nutriční údaje by se vždy měly vztahovat na výrobky připravené ke spotřebě, 
neboť nutriční hodnoty v nabízené potravině se mohou výrazně změnit v důsledku přípravy 
(např. smažení, vaření). Způsob přípravy, na nějž se údaje vztahují, musí být přesně uveden 
na etiketě tak, aby údaje byly pro spotřebitele srozumitelné a aby bylo možné je 
překontrolovat.

Pozměňovací návrh 197
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 a 4

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 

vypouští se
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A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení referenčního příjmu v procentech by nemělo být povinnou informací. Lidé mají různé 
stravovací potřeby a ani denní doporučené množství nemůže tyto rozdíly zohlednit. Každý 
musí sám provést svobodný informovaný výběr denního množství, které mu vyhovuje. Navíc je 
důležité nezatěžovat podniky, a to zejména malé a střední podniky, nákladným označováním 
a větší byrokracií. Uvedení údajů na 100 ml / 100 g je transparentní a srozumitelné opatření, 
a lze je proto považovat za dostatečné povinné informace.

Pozměňovací návrh 198
Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Obsah živin v nutričních údajích na 
přední straně obalu uvedený v čl. 29 odst. 
1 písm. a) se uvede pomocí barevného 
kódování. Barva zelená, žlutá a červená 
označují, zda má potravina nízký, střední 
nebo vysoký obsah těchto živin. Tyto 
informace se sdělí v přepočtu na 100 g 
nebo 100 ml. Definice referenčních 
množství pro vysoký, střední a nízký obsah 
těchto živin se stanoví v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3 na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o výzkum, jenž prokázal, že si spotřebitelé přejí omezené 
množství nutričních informací s interpretační složkou na přední straně balení. Preferují 
využití červené, žluté a zelené barvy k označení, zda daná potravina obsahuje vysokou, střední 
nebo nízkou hladinu těchto živin.
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Pozměňovací návrh 199
Lara Comi

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. Některé nutriční údaje se případně
mohou vyjádřit v procentech referenčních 
příjmů stanovených v části B přílohy XI a 
mohou být vztaženy na 100 g nebo 100 ml 
nebo na jednu porci.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že některé potraviny nejsou konzumovány v množství 100 g/ml, je důležité, 
aby procentuální podíly referenčního příjmu mohly být vyjádřeny na jednu porci výrobku.

Pozměňovací návrh 200
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povinné nutriční označení může být 
případně vyjádřeno 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.

Or. de
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Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení německého překladu anglické formulaci „as appropriate“, tj. 
„případně“ (netýká se českého znění). Povinné uvádění doporučené denní dávky je v rozporu 
s dobrovolnou povahou iniciativy týkající se doporučené denní dávky, a je ji proto nutné 
odmítnout. Uvádění doporučené denní dávky je v současnosti zaváděno evropským 
potravinářským průmyslem u jednotlivých potravin a spotřebitelé jsou s ním seznamováni. Jak 
bylo dohodnuto v platformě EU, je třeba vyčkat prvních údajů o tom, zda iniciativa 
potravinářského průmyslu týkající se označování byla úspěšná.

Pozměňovací návrh 201
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Případné dobrovolné dodatečné 
označování nutričních hodnot se vyjádří 
formou tabulky v procentech referenčních 
příjmů stanovených v části B přílohy XI.
Tyto hodnoty jsou vztaženy na 100 g 
a 100 ml a v souladu s čl. 31 odst. 2 na 
jednu porci. Údaje o vitamínech 
a minerálních látkách, jsou-li uváděny, se 
též vyjádří alespoň procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Je smysluplné vytvořit požadavky na případné dobrovolné dodatečné označování, aby se 
v těchto případech dosáhlo určité standardizace a aby se na druhé straně zabránilo možnému 
uvedení spotřebitele v omyl.
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Pozměňovací návrh 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 následujících 
nutričních hodnot (energetická hodnota, 
tuky, nasycené mastné kyseliny, cukr, sůl)
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.

Or. de

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 203
Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32
Vyjádření údajů v přepočtu na jednu 

porci

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Vyjádření nutričních údajů na jednu porci je již upraveno pozměňovacím návrhem k čl. 31 
odst. 2.
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Pozměňovací návrh 205
Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 
100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 
odst. 2 může být tato informace vyjádřena 
na jednu porci na zadní straně balení 
s uvedením počtu porcí v balení za 
předpokladu, že velikost porce vychází ze 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 206
Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 
jedna nebo více jednotlivých porcí stejné 
velikosti, mohou být nutriční údaje 
vyjádřeny pouze na jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zjednodušení. Potraviny zřetelně balené jako jedna nebo více oddělených porcí 
stejné velikosti je třeba posuzovat stejně jako potraviny balené jako jednotlivé porce.

Pozměňovací návrh 208
Lara Comi

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.

Or. it

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.
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Pozměňovací návrh 209
Othmar Karas

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 balena jako jedna porce 
nebo po jednotlivých porcích stejné 
velikosti, mohou být nutriční údaje 
vyjádřeny výhradně na jednu porci.

Or. de

Odůvodnění

Údaj o nutriční hodnotě výhradně na jednu porci by byl užitečný především u potravin, které 
se zpravidla konzumují v množstvích pod 100 g (např. marmelády, jedlé oleje atd.).

Pozměňovací návrh 210
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 a
Vyjádření na základě čisté hmotnosti

V případě potravin, které nelze porcovat, 
je kromě nutričních údajů na 100 g nebo 
100 ml uvedených v čl. 31 odst. 2 
energetická hodnota vyjádřena na základě 
celkové čisté hmotnosti dotyčné potraviny.

Or. fr

Odůvodnění

Uvádění energetické hodnoty na 100 g nebo 100 ml není příliš vhodné pro spotřebitele, kteří 
se setkávají s potravinami s velmi proměnlivou hmotností i objemem.
Je proto vhodné, aby v případě potravin, které nelze rozdělit na jednotlivé porce, byla 
energetická hodnota systematicky vyjadřována na základě celkové čisté hmotnosti dotyčné 
potraviny s cílem poskytnout spotřebitelům přesnější a srozumitelnější informace.
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Pozměňovací návrh 211
Othmar Karas

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Další formy vyjádření údajů
1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě za 
předpokladu, že jsou splněny tyto základní 
požadavky:
a) forma vyjádření údajů je zaměřena na 
to, aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny 
z hlediska energetické hodnoty a obsahu 
živin určité stravy; náměstek ministra pro 
Evropu a státní podtajemník pro 
zahraniční věci
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; náměstek 
ministra pro Evropu a státní podtajemník 
pro zahraniční věci
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 určeny 
v rámci vnitrostátních systémů uvedených 
v článku 44.

Or. en

Odůvodnění

Jediným způsobem, jak zaručit společný trh, je plná harmonizace.
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Pozměňovací návrh 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 
energetické hodnoty a obsahu živin určité 
stravy; a

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

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

b) je založena na referenčních příjmech
podle části B přílohy XI a je vztažena na 
100 g či 100 ml; je-li výrobek balen jako 
jednotlivá porce nebo je-li vydáván 
v množství menším než 100 g / ml, 
postačuje uvedení údajů na porci 
ve vydávaném množství; nejsou-li tyto 
referenční příjmy k dispozici, na obecně 
přijatých vědeckých doporučeních o příjmu 
týkajících se energetické hodnoty a živin; a

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

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

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

2. Modelové grafické znázornění je 
uvedeno v části Ca přílohy XIII.

Or. de

Odůvodnění

Grafické znázornění může spotřebiteli významně usnadnit pochopení nutričního označení 
potravin.
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Pozměňovací návrh 213
Lara Comi

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 
(s konkrétním uvedením cukrů), tuky, 
nasycené mastné kyseliny, vláknina a sůl.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby se povinné nutriční údaje objevily všechny ve stejném zorném  poli, nemusí to 
však být nutně v poli hlavním.

Pozměňovací návrh 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby povinné nutriční údaje zahrnovaly nejdůležitější živiny (bílkoviny, sacharidy 
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(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 215
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 se uvedou 
ve srozumitelném formátu v tomto pořadí:
energetická hodnota, bílkoviny, sacharidy
a tuky.

Or. de

Odůvodnění

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Pozměňovací návrh 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s regulativním postupem s 
kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3 
stanoví Komise do 31. prosince 2011 
konkrétní kritéria pro výjimku z 
povinného uvádění nutričních údajů pro 
malé zemědělské, rukodělné a obchodní  
podniky, které působí v oblasti 
prodeje/gastronomie a v odvětví hotelů, 
restaurací a kaváren).

Or. it

Odůvodnění

Doplnění malých a středních komerčních podniků je odůvodněno dvěma důvody:
1. Jakákoli diskriminace mezi různými výrobními odvětvími působícími za stejným 

účelem je nepřijatelná;
2. vycházíme ze základní úvahy, že v rámci nestandardizované malovýroby a každodenní 

volby mezi ekvivalentními přísadami není možné uvádět nutriční údaje ani na 
prodejním štítku (nebalené zboží) ani na etiketě (balené výrobky).

Pozměňovací návrh 217
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud u potravin uvedených v příloze IV 
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. de
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Odůvodnění

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte).
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Pozměňovací návrh 218
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Umístění nutričního označení na obalu by mělo být ponecháno na úvaze podnikatele (na 
přední straně, v zorném poli či na jiném místě). Je zapotřebí dostatečná flexibilita, aby mohly 
být zohledněny rozdílné velikosti obalu a vícejazyčná úprava.
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Pozměňovací návrh 219
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se uvedení nutričních údajů týká z 
důvodů správné výživy nebo zdravotních 
důvodu výrobku uvedeného v příloze IV,  
neuvádějí se tyto údaje v hlavním zorném 
poli.

Or. it

Odůvodnění

V případě výrobků, na něž se vztahuje výjimka podle přílohy IV, se implicitně rozumí, že 
případné uvedení údajů souvisejících například se zdravím s sebou nese jako důsledek 
povinnost uvádět i nutriční údaje. Z důvodů souvisejících s produkty balenými do obalů o 
malých rozměrech se má za to, že tyto informace by neměly být uváděny v hlavním zorném 
poli.

Pozměňovací návrh 220
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Navíc k ostatním ustanovením tohoto 
článku se energetická hodnota uvedená 
v čl. 29 odst. 1 písm. a) uvede v hlavním 
zorném poli nejlépe pomocí barevného 
kódování. Při použití tohoto systému 
zelená, oranžová a červená barva 
označuje, zda má potravina nízkou, 
střední nebo vysokou energetickou 
hodnotu. Tyto informace se uvádí 
v přepočtu na 100 g nebo 100 ml. 
Vymezení referenčních hodnot pro 
vysokou, střední a nízkou energetickou 
hodnotu se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3 a na základě stanoviska 
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Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli jsou zkušenosti s barevným kódováním pozitivní, je v této fázi příliš brzy na to, aby 
byly členské státy povinny tento systém uplatňovat. Je třeba více informací a důkazů. Tato 
skutečnost je rovněž uvedena v bodu odůvodnění 38, který vyzývá k provádění dalších 
výzkumů zaměřených na porozumění informacím ze strany spotřebitelů v jednotlivých 
členských státech, aby mohly být případně zavedeny harmonizované systémy.

Pozměňovací návrh 221
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zjednodušení.

Pozměňovací návrh 222
Emma Mcclarkin

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 

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

prvcích povinné pouze v případě alergenů.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) tyto formy uvádění údajů nesmí uvádět 
spotřebitele v omyl; a
b) musí být prokázáno, že průměrný 
spotřebitel rozumí těmto formám uvádění 
údajů.

Or. de

Odůvodnění

Závazné zvláštní předpisy na vnitrostátní úrovni upravující označování potravin brání 
volnému pohybu zboží na evropském vnitřním trhu. Místo toho se v pozměňovacím návrhu k 
čl. 33 odst. 1 navrhuje dobrovolný přístup ke grafickému zobrazování nutričních údajů. 

Pozměňovací návrh 224
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 mohou být 

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

splněny tyto základní požadavky:

a) tyto formy uvádění údajů nesmí uvádět 
spotřebitele v omyl; náměstek ministra pro 
Evropu a státní podtajemník pro zahraniční 
věci

a) tyto formy uvádění údajů nesmí uvádět 
spotřebitele v omyl; náměstek ministra pro 
Evropu a státní podtajemník pro zahraniční 
věci

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nutriční symboly by měly být harmonizovány na úrovni EU, aby se tak umožnil volný pohyb 
výrobků.

Pozměňovací návrh 225
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

V důsledku vypuštění čl. 34 odst. 5.
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Pozměňovací návrh 226
Othmar Karas

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 vypouští se
Použitelné požadavky
1. V případě, že jsou informace 
o potravinách, na něž se vztahuje toto 
nařízení, poskytovány dobrovolně, musí 
tyto informace splňovat příslušné 
specifické požadavky stanovené v tomto 
nařízení.
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.
3. Jestliže se země původu nebo místo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo místa provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 
původu nebo provenience této složky 
(složek).

4. S výjimkou hovězího a telecího masa 
může označení země původu nebo místa 
provenience masa udávat jedno místo 
původu pouze v případě, že se zvířata 
narodila, byla chována a poražena ve 
stejné zemi nebo na stejném místě.
V ostatních případech je třeba uvést 
informace o odlišném místě narození, 
chovu a porážky.
5. Komise stanoví prováděcí pravidla pro 
použití odstavce 3. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
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postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.
6. Komise stanoví zavádění pravidel 
týkajících se podmínek a kritérií použití 
údajů poskytovaných dobrovolně.
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Stávající pravidla o označování původu by měla být zachována. Stanoví dobrovolné uvádění 
původu nebo provenience, pokud jejich neuvedení nemůže uvést spotřebitele v omyl 
o skutečném původu nebo provenienci potraviny. Místem původu potraviny je místo jejího 
posledního zpracování, při kterém změní svou povahu.
Příklad uplatnění tohoto článku:
Označení „vyrobeno v (členský stát)“ je pro některé vývozní destinace povinné. Někdy jsou 
balení pro EU a balení pro vývoz společné – v tomto případě cílová země stanoví povinné 
označení „vyrobeno v …“.
Článek 35 odst. 3 tohoto návrhu uvádí: „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).“ To vede k situaci, která nemá nic společného 
s rozumným informováním spotřebitele. Například: koláč obsahující vejce a vysoký podíl 
kakaa. Vejce a kakao jsou zde dvě hlavní složky (pro které by se měl také použít QUID).
Podle čl. 35 odst. 3 návrhu by označení mělo být: vyrobeno v Belgii – připraveno z vajec 
z Francie a Nizozemska a z kakaového prášku z Pobřeží slonoviny, Ghany a Kamerunu (a to 
pokud možno v několika jazycích).

Často je nemožné znát provenienci hlavních složek v době výroby etiket (často jsou tištěny na 
několik měsíců dopředu). Použití hlavních složek různé provenience se může lišit podle 
ročního období či vlastností těchto složek ve vztahu k jejich účelu a ceně. Toto je realita 
obchodní praxe.
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Pozměňovací návrh 227
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 228
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Bez ohledu na odstavec 1 mohou být 
nadále 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 ustanoveními tohoto nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Referenční hodnoty části B přílohy XI se vztahují na průměrného dospělého člověka. 
U produktů určených zvláštním cílovým skupinám, například dětem, by mělo být možné 
nadále dodatečně uvádět i odchylné referenční hodnoty, které již odvětví zavedlo a které byly 
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vědecky ověřeny.

Pozměňovací návrh 229
Philippe Juvin, Damien Abad

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 vínem, o změně 
nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 
1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 
3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 
2392/86 a (ES) č. 1493/19993, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/894, 
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.
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3 Úř. 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.

Or. fr

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 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud není země původu nebo 
provenience potraviny shodná se zemí 
původu nebo proveniencí hlavní složky 
(složek), je třeba uvést také zemi původu 
nebo provenienci této složky (složek).

3. Pokud není země původu nebo 
provenience potraviny shodná se zemí 
původu nebo proveniencí hlavní složky 
(složek), je třeba uvést také zemi původu 
nebo provenienci této složky (složek), 
kromě produktů, u nichž se v souladu s 
článkem 20 tohoto nařízení nepožaduje 
uvádění složek na etiketě.

Or. fr

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.
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Pozměňovací návrh 231
George Lyon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 232
Othmar Karas

Návrh nařízení
Kapitola VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení odporují zásadě harmonizace a volného pohybu zboží na vnitřním 
trhu.
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Pozměňovací návrh 233
Damien Abad

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se
Vnitrostátní předpisy o dalších povinných 

údajích
1. Kromě povinných údajů stanovených 
v čl. 9 odst. 1 a v článku 10 mohou 
členské státy v souladu s postupem 
stanoveným v článku 42 vyžadovat pro 
zvláštní druhy nebo skupiny potravin další 
povinné údaje, které jsou oprávněné 
z důvodu:
a) ochrany veřejného zdraví;
b) ochrany spotřebitelů;
c) předcházení podvodům;
d) ochrany práv průmyslového a 
obchodního vlastnictví, uvádění 
provenience, označení místa původu a 
předcházení nekalé soutěži.
2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření o povinném uvádění 
země původu nebo provenience potravin, 
pouze pokud existuje prokazatelná 
spojitost mezi některými vlastnostmi dané 
potraviny a jejím původem nebo 
proveniencí. Spolu s oznámením těchto 
opatření Komisi poskytnou členské státy 
zároveň i důkaz, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace velký 
význam.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení mohou představovat překážky vnitřnímu trhu a přinášet podnikům 
dodatečné náklady. Je rovněž důležité posilovat vnitřní trh.
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Pozměňovací návrh 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) ochrany veřejného zdraví;
b) ochrany spotřebitelů;
c) předcházení podvodům;
d) ochrany práv průmyslového a 
obchodního vlastnictví, uvádění 
provenience, označení místa původu a 
předcházení nekalé soutěži.
2. Členské státy mohou použít odstavec 1 
k zavedení opatření o povinném uvádění 
země původu nebo provenience potravin, 
pouze pokud existuje prokazatelná 
spojitost mezi některými vlastnostmi dané 
potraviny a jejím původem nebo 
proveniencí. Spolu s oznámením těchto 
opatření Komisi poskytnou členské státy 
zároveň i důkaz, že většina spotřebitelů 
přikládá poskytnutí této informace velký 
význam.

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

Or. it

Odůvodnění

Případné nedostatečně odůvodněné návrhy by podrývaly společnou snahu členských států o 
rozvoj vnitřního trhu. V návrhu nařízení by se měla stanovit povinnost uvést zemi původu / 
místo provenience, i když nikoli závazně.
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Pozměňovací návrh 235
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Kromě povinných údajů stanovených 
v čl. 9 odst. 1 a v článku 10 mohou členské 
státy v souladu s postupem stanoveným 
v článku 42 vyžadovat pro zvláštní druhy 
nebo skupiny potravin další povinné údaje 
a doplňující informace o nutričním 
obsahu uváděné s použitím barevných 
nebo textových prostředků, které jsou 
oprávněné z důvodu:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost zvolit si povinné uvádění údajů pomocí barevného kódování, 
pokud si to přejí. 

Pozměňovací návrh 236
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Kromě povinných údajů stanovených 
v čl. 9 odst. 1 a v článku 10 mohou členské 
státy v souladu s postupem stanoveným 
v článku 42 vyžadovat, pokud tyto 
požadavky nebrání volnému pohybu zboží 
na vnitřním trhu, pro zvláštní druhy nebo 
skupiny potravin další povinné údaje, které 
jsou oprávněné z důvodu:

Or. de

Odůvodnění

V novém nařízení, jehož účelem je konsolidace a zjednodušení předpisů EU pro označování 
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potravin a které je v souladu s cílem zdokonalení právních předpisů, nesmí být žádné 
vnitrostátní předpisy v rozporu s těmito cíli. Je proto vhodné stanovit jako požadavek, že nové 
předpisy nesmí být na překážku volnému pohybu zboží na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 237
Emma Mcclarkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření nesmí způsobovat překážky 
volnému pohybu zboží na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Dodatečné vnitrostátní předpisy by tvořily překážku pro volný pohyb zboží na evropském 
vnitřním trhu. Vzhledem k tomu, že potraviny v EU podléhají jednoznačným právním 
předpisům Společenství, je další údaj uváděný členským státem, jak je to navrženo v tomto 
odstavci, zbytečný. 
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Pozměňovací návrh 239
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38a. Kromě požadavků uvedených v čl. 34 
odst. 1 a 2 se mohou členské státy, 
v souladu s postupem uvedeným v článku 
42, rozhodnout podporovat další 
dobrovolné systémy uvádění nutričních 
údajů s použitím jiných forem vyjádření 
za předpokladu, že takové vnitrostátní 
systémy:
a) budou vypracovány v souladu 
s obecnými zásadami a požadavky 
stanovenými v kapitole II a III;
b) budou odpovídat výsledkům 
nezávislého spotřebitelskému průzkumu 
a rozsáhlých konzultací se zúčastněnými 
stranami, pokud jde o to, co je pro 
spotřebitele nejlepší;
c) budou založeny na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin.
Komise usnadňuje výměnu informací 
o otázkách týkajících se přijetí 
a provádění vnitrostátních systémů 
a podporuje účast všech zúčastněných 
stran v tomto procesu. Komise také tyto 
podrobnosti zpřístupní veřejnosti. 
...* Komise provede hodnocení 

shromážděných údajů o používání 
a pochopení různých vnitrostátních 
systémů ze strany spotřebitelů, aby zjistila, 
který funguje nejlépe a je pro evropské 
spotřebitele nejužitečnější, a vypracovala 
o tom zprávu. Komise poté zašle zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.
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*Pro Úř. věst. vložte prosím datum: První 
den měsíce po pěti letech vstupu tohoto
nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost podporovat další dobrovolné systémy uvádění nutričních 
údajů s použitím jiných forem vyjádření, pokud si to přejí.

Pozměňovací návrh 240
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 39 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zajišťuje, že se vnitrostátní opatření stanovující odchylky od 
čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 nepoužijí pro mléčné výrobky, do nichž jsou přidány například 
cukry, látky určené k aromatizaci nebo jiné nemléčné složky.
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Pozměňovací návrh 241
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Až do přijetí předpisů Společenství 
uvedených v čl. 20 písm. e) mohou členské 
státy, které již v době vstupu tohoto 
nařízení v platnost mají svá vnitrostátní 
pravidla, nadále používat tato pravidla, 
pokud jde o uvádění složek v případě 
nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) 
alkoholu.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 vypouští se
Vnitrostátní opatření pro nebalené 
potraviny
1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10.
2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvádění některých 
údajů zmiňovaných v odstavci 1 
s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c) pod podmínkou, že se 
spotřebitelům či poskytovatelům 
hromadného stravování dostane 
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dostatečných informací.
3. Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
text opatření uvedených v odstavcích 1 
a 2.

Or. en

Odůvodnění

Předpisy jednotlivých států by účel tohoto nařízení vedly ad absurdum a narušily by 
fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 243
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 vypouští se
Vnitrostátní opatření pro nebalené 
potraviny
1. Pokud potraviny nabízené k prodeji 
konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování nejsou v hotovém 
balení nebo pokud jsou potraviny baleny 
v místě prodeje na požádání spotřebitele 
nebo baleny do hotového balení pro přímý 
prodej, mohou členské státy stanovit 
podrobná pravidla pro způsob uvádění 
údajů stanovených v článku 9 a 10.
2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvádění některých 
údajů zmiňovaných v odstavci 1 
s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c) pod podmínkou, že se 
spotřebitelům či poskytovatelům 
hromadného stravování dostane 
dostatečných informací.
3. Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
text opatření uvedených v odstavcích 1 
a 2.

Or. en
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Odůvodnění

Také v podnicích zabývajících se maloobchodním prodejem potravin a jejich řemeslnou 
výrobou, včetně zařízení společného stravování nebo též zemědělských usedlostí s přímým 
prodejem, se vyrábějí výrobky určené k bezprostřednímu prodeji spotřebitelům. Neexistují 
žádné standardní postupy: složky se každý den mění. Je nutné rovněž zohlednit skutečnost, že 
právě díky řemeslněné výrobě zůstávají zachovány regionální speciality, je podporována 
kreativita a inovace, a tak zajištěna rozmanitá nabídka. Je tedy důležité vyjmout uvedené 
výrobce z povinného uvádění nutričních údajů. Při vyloučení nebalených potravin lze článek 
41 vypustit. 

Pozměňovací návrh 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvádění některých 
údajů zmiňovaných v odstavci 1 
s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c) pod podmínkou, že se 
spotřebitelům či poskytovatelům 
hromadného stravování dostane 
dostatečných informací.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvádění některých 
údajů zmiňovaných v odstavci 1 
s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c) pod podmínkou, že se 
spotřebitelům či poskytovatelům 
hromadného stravování dostane 
dostatečných informací. Pokud jde o údaje 
uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c), stanoví 
členské státy způsoby, jak budou uváděny, 
po konzultaci se zúčastněnými stranami.

Or. fr

Odůvodnění

Uvádění potenciálních alergenů je pro spotřebitele nesmírně důležité, ať v případě balených 
či nebalených potravin. Tyto informace nicméně nesmí být nevhodné ani příliš svazující, 
zejména pro  podniky zabývající se ruční malovýrobou, místní potravinářské obchody nebo 
komerční restaurační zařízení. Stanovit prováděcí opatření přísluší členským státům po 
dohodě s dotyčnými stranami (zejména sdruženími alergiků, spotřebitelů, zástupců podniků, 
jichž se to týká) na základě praktických podmínek a okolností prodeje (např. slovní 
upozornění, panely informující o přítomnosti potenciálních alergenů apod.).
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Pozměňovací návrh 245
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
text opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 246
Damien Abad

Návrh nařízení
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42 vypouští se
Postup oznamování

1. Odkazuje-li se na tento článek, oznámí 
členský stát, který považuje za nezbytné 
přijmout nové právní předpisy týkající se 
poskytování informací o potravinách, 
s předstihem Komisi a ostatním členským 
státům zamýšlená opatření a jejich 
odůvodnění.
2. Komise konzultuje Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
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podle čl. 58 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 178/2002, pokud považuje tyto 
konzultace za užitečné nebo pokud to 
požaduje členský stát.
3. Dotčený členský stát může přijmout 
zamýšlená opatření až po uplynutí tří 
měsíců od oznámení uvedeného v odstavci 
1 za předpokladu, že neobdržel záporné 
stanovisko Komise.
4. Je-li stanovisko Komise záporné, zahájí 
Komise před uplynutím uvedené 
tříměsíční lhůty postup podle čl. 49 odst. 2 
s cílem stanovit, zda zamýšlená opatření 
mohou být provedena. Komise může 
požadovat provedení určitých změn 
zamýšlených opatření. Dotčený členský 
stát může přijmout zamýšlená opatření až 
poté, co Komise přijala konečné 
rozhodnutí. 5.
5. Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 
o postupu při poskytování informací v 
oblasti norem a technických předpisů se 
nepoužije na opatření, na něž se vztahuje 
oznamovací postup v odstavcích 1 až 4.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení mohou představovat překážky vnitřnímu trhu a přinášet podnikům 
dodatečné náklady. Je rovněž důležité posilovat vnitřní trh. 

Pozměňovací návrh 247
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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postup oznamování v odstavcích 1 až 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise konzultuje Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 178/2002. Komise rovněž zavede pro 
všechny zúčastněné strany formální 
postup pro sdělování, který bude 
v souladu s ustanoveními směrnice 98/34 
ES.

Or. en

Odůvodnění

Stávající postupy zavádění nových opatření pro označování postrádají transparentnost 
a neexistují zde žádné požadavky na konzultace s vnějšími zúčastněnými stranami. Protože 
nová pravidla pro označování budou mít negativní dopad na volný pohyb zboží, je důležité, 
aby byla navrhovaná opatření široce projednána a zúčastněné strany dostaly příležitost 
k vyjádření. Návrhy by neměly být přijaty dříve, než bude posouzena jejich slučitelnost se 
svobodami vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 249
Othmar Karas

Návrh nařízení
Kapitola VII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola se zrušuje.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 250
Damien Abad

Návrh nařízení
Kapitola VII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola se zrušuje.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení mohou představovat překážky vnitřnímu trhu a přinášet podnikům 
dodatečné náklady. Je rovněž důležité posilovat vnitřní trh.

Pozměňovací návrh 251
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije od 
[prvního dne měsíce následujícího po 3 
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].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne 
měsíce následujícího po 5 letech od vstupu 
v platnost]. Potraviny, které byly označeny 
před vstupem tohoto nařízení v platnost, 
mohou být uváděny do oběhu až do 
úplného vyčerpání zásob.

Povinnosti podle čl. 17 odst. 1 se použijí 
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od [prvního dne měsíce následujícího po 
15 letech od vstupu v platnost].

Or. de

Odůvodnění

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle.

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

Pozměňovací návrh 252
Anja Weisgerber

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].

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

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

Or. de

Odůvodnění

Zvláštní úprava pro malé a střední podniky musí být pojata šířeji, má-li být účinná. 
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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 253
George Lyon

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

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. „Nutričním označením“ se rozumí 
informace:

a) o energetické hodnotě; nebo a) o energetické hodnotě;

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

b) o energetické hodnotě a každé látce, 
která patří do jedné z těchto kategorií 
nebo je součástí některé látky z této 
kategorie:

– tucích, – tuky,
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– sacharidech, – sacharidy,
– vlákninách, – vlákniny,

– bílkovinách, – bílkoviny,
– soli, – sodík,

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

– vitamíny a minerální látky uvedené
v seznamu v příloze XI části A bodě 1, 
které jsou přítomné ve významných 
množstvích vymezených v příloze XI části 
A bodě 2;

2. „tuky“ se rozumí veškeré lipidy, včetně 
fosfolipidů;

2. „tuky“ se rozumí veškeré lipidy, včetně 
fosfolipidů;

3. „nasycenými mastnými kyselinami“ se 
rozumí mastné kyseliny, které neobsahují 
dvojnou vazbu;

3. „nasycenými mastnými kyselinami“ se 
rozumí mastné kyseliny, které neobsahují 
dvojnou vazbu uhlík-uhlík;

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

4. „transmastnými kyselinami“ se rozumí 
mastné kyseliny s nejméně jednou 
nekonjugovanou dvojnou vazbou uhlík-
uhlík v transkonfiguraci (tj. oddělenou 
nejméně jednou methylenovou skupinou);

5. „mononenasycenými mastnými 
kyselinami (monoenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumí mastné kyseliny 
s jednou dvojnou cis-vazbou;

5. „mononenasycenými mastnými 
kyselinami (monoenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumí mastné kyseliny 
s jednou dvojnou vazbou uhlík-uhlík, 
která je přítomná v dvojné cis-vazbě;

6. „polynenasycenými mastnými 
kyselinami (polyenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumí mastné kyseliny 
s dvojnými vazbami přerušovanými cis, 
cis-methylenovou skupinou;

6. „polynenasycenými mastnými 
kyselinami (polyenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumí mastné kyseliny 
s nejméně dvěma izolovanými dvojnými 
vazbami uhlík-uhlík;

7. „sacharidy“ se rozumí všechny 
sacharidy, které jsou metabolizovány 
v lidském organismu, včetně polyalkoholů;

7. „sacharidy“ se rozumí všechny 
sacharidy, které jsou metabolizovány 
v lidském organismu, včetně polyalkoholů;

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné 
v potravině, s výjimkou polyalkoholů;

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné 
v potravině, s výjimkou polyolů, 
izomaltulózy a D-tagatózy;

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

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

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah 
bílkovin vypočtený podle vzorce:
bílkoviny = množství celkového dusíku 

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah 
bílkovin vypočtený podle vzorce:
bílkoviny = množství celkového dusíku 
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podle Kjeldahla × 6,25; podle Kjeldahla × 6,25; popř. × 6,38 pro 
mléčné bílkoviny a × 5,7l pro sójové 
bílkoviny;

11. „jedlou solí“ se rozumí obsah soli 
vypočtený podle vzorce: sůl = sodík × 2,5;

11. „jedlou solí“ se rozumí obsah soli 
vypočtený podle vzorce: sůl = sodík × 2,5;

12. „průměrnou hodnotou“ se rozumí 
hodnota, která nejlépe vyjadřuje množství 
určité živiny obsažené v dané potravině s 
ohledem na výkyvy v průběhu roku, 
spotřebitelské zvyklosti a jiné faktory, 
které mohou způsobit kolísání skutečných 
hodnot;

12. „průměrnou hodnotou“ se rozumí 
hodnota, která nejlépe vyjadřuje množství 
určité živiny obsažené v dané potravině s 
ohledem na výkyvy v průběhu roku, 
spotřebitelské zvyklosti a jiné faktory, 
které mohou způsobit kolísání skutečných 
hodnot;

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

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

Or. de

Odůvodnění

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Pozměňovací návrh 255
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha I – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné 
v potravině, s výjimkou polyalkoholů;

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné 
v potravině, s výjimkou polyalkoholů,
izomaltulózy a D-tagatózy;

Or. de

Odůvodnění

Izomaltulóza a D-tagatóza jsou schválené nové potraviny, na něž se vztahuje definice 
sacharidů. Izomaltulóza a D-tagatóza by neměly být řazeny do „cukrů“, neboť se v důsledku 
svých fyziologických vlastností od tradičních cukrů významně liší. Izomaktulóza a D-tagatóza 
mimo jiné nepoškozují zuby a mají malý vliv na hladinu cukru v krvi.

Pozměňovací návrh 256
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Příloha II – bod 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ořechů používaných pro výrobu destilátů 
nebo ethanolu zemědělského původu 
pro lihoviny a jiné nápoje obsahující více 
než 1,2 % (obj.) alkoholu.

a) ořechů používaných pro výrobu 
alkoholických destilátů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

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 s náboženským cítěním.

Pozměňovací návrh 258
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DRUH NEBO 
SKUPINA 
POTRAVIN

ÚDAJE DRUH NEBO 
SKUPINA 
POTRAVIN

ÚDAJE

-1 Ošetření povrchu ovoce a zeleniny
-1.1 Ovoce 
a zelenina, 
jejichž povrch byl 
před a po sklizni 
ošetřen za použití 
přídatných látek 
nebo pesticidů.

„Ošetření 
povrchu“

Or. en

Odůvodnění

Stávající pravidla neobsahují obecný požadavek na informace o ošetření povrchu ovoce 
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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 259
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – název 1 a název 2 – body 2.1, 2.2 a 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. POTRAVINY BALENÉ V NĚKTERÝCH 
PLYNECH

vypouští se

1.1 Potraviny, 
jejichž trvanlivost 
byla prodloužena 
pomocí balících 
plynů povolených 
podle směrnice 
Rady 
89/107/EHS

„baleno 
v ochranné 
atmosféře“

2. POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ NÁHRADNÍ 
SLADIDLA
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2.1 Potraviny 
obsahující 
náhradní sladidlo 
nebo sladidla 
povolená podle 
směrnice 
89/107/EHS

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

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

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

2.3 Potraviny 
obsahující 
aspartam 
povolený podle 
směrnice 
89/107/EHS

„obsahuje zdroj 
fenylalaninu“

Or. en

Odůvodnění

Zabraňuje dvojímu uvádění.
Vzhledem k bodu 1.1 nepřináší spotřebiteli dodatečné informace. Spotřebitel by měl sledovat 
datum trvanlivosti.
Domníváme se, že povinné dvojí označování sladidel je zbytečné. Sladidla jsou jasně uvedena 
na seznamu složek a v případě potřeby je uváděno varování o přítomnosti fenylalaninu.
Předpis byl přijat v době, kdy používání nízkokalorických náhradních sladidel nebylo v EU 
tak běžné, a tento návrh je skvělou příležitostí, jak předpis zjednodušit.

Pozměňovací návrh 260
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Cílem je předejít případnému rozporu s čl. 17 odst. 2.

Pozměňovací návrh 261
Anja Weisgerber

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 
100 cm2;

Or. de

Odůvodnění

Výjimky pro obaly s menšími rozměry nejsou dostačující a proveditelné, proto by měly být 
dále rozšířeny.

Pozměňovací návrh 262
Cornelis de Jong

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 potisknutelná plocha měří 
méně než 80 cm2;

Or. en

Odůvodnění

U obalů nebo nádob, jejichž největší potisknutelná plocha je menší než 80 cm2, nemá smysl 
uvádět všechny jinak povinné nutriční údaje 
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Pozměňovací návrh 263
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 17 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

I v podnicích zabývajících se maloobchodním prodejem potravin a jejich ruční výrobou, 
včetně zařízení společného stravování, se vyrábějí produkty určené k bezprostřednímu prodeji 
spotřebitelům. Přitom nejsou využívány standardní postupy a přísady a složky jejich produktů 
se každodenně mění. Řemeslná výroba potravin zaručuje, že zůstanou zachovány regionální 
speciality a rozmanitá nabídka. Je tedy důležité vyjmout uvedené výrobce z povinného 
uvádění nutričních údajů.

Pozměňovací návrh 264
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 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;

Or. en
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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: Vyjasnění.
Cukr: Cukr je složen z jediné živiny, která je pro spotřebitele snadno identifikovatelná 
a neuvádí je v omyl.

Pozměňovací návrh 265
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

potraviny v obalech nebo nádobách, jejichž 
největší plocha měří méně než 100 cm²;

Or. en

Odůvodnění

100 cm²: Navrhovaná výjimka pro malá balení (menší než 25 cm²) není proveditelná. Měla by 
být rozšířena (100 cm²), aby splňovala požadavky trhu.

Pozměňovací návrh 266
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážky 19 a (nová), 19 b (nová) a 19 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolekce a dárkové balíčky;
– skupinová balení;
– žvýkačky.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 267
Róża Thun Und Hohenstein

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Byliny: Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 268
Róża Thun Und Hohenstein

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;

Or. en

Odůvodnění

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



AM\802277CS.doc 131/142 PE438.135v03-00

CS

Pozměňovací návrh 269
Róża Thun Und Hohenstein

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážky 19 a (nová), 19 b (nová), 19 c (nová), 19 d (nová) a 19 e (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– žvýkačky;
- potraviny se zanedbatelným množstvím energie 
v jedné porci;
- potraviny jakéhokoli popisu v množství 
menším než 5 g/ml;
- potraviny se sezónním, luxusním, dárkovým 
nebo atraktivním designem, tvarem nebo 
balením včetně kolekcí;
nesmazatelně označené skleněné lahve.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha V – část C a (nová)

Znění 
navržené 
Komisí

Pozměňovací návrh

ČÁST Ca – 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

Or. de
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Odůvodnění

Rostoucí používání napodobenin výrobků obsahujících levnější náhražky nenaplňuje 
očekávání spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 271
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaj o čistém množství není povinný 
u potravin:

1. Údaj o čistém množství není povinný 
u potravin:

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

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

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

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

c) pro které jsou definovány výjimky 
v jiných právních předpisech.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 272
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 1 – body b a a b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jejichž čisté množství je menší než 50 
g u cukrovinek, čokolády a jiných 
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kakaových výrobků, výrobků z mandlí 
nebo ořechů nebo jiných olejnatých 
semen;
bc) jejichž čisté množství je menší než 100 
g u sušenek, keksů a jiného jemného 
pečiva;

Or. en

Odůvodnění

V nařízení o poskytování informací o potravinách „spotřebitelům“ je důležité nepožadovat 
uvádění informací, kterým spotřebitelé, jimž jsou určeny, nerozumí. Studie ukazují, že 
spotřebitelé již některým informacím na etiketách nerozumí. Pokud jde o výživu, spotřebitelé 
používají kalorie místo joulů, kterým dávají přednost vědci, a v nařízení se proto jako 
jednotka nepoužívají.

Pozměňovací návrh 273
Emma Mcclarkin

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto bodem nejsou dotčeny specifické 
právní předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům je důležité nepožadovat 
uvádění informací, kterým spotřebitelé, jimž jsou určeny, nerozumí. Studie ukazují, že 
spotřebitelé již některým informacím na etiketách nerozumí. Pokud jde o výživu, spotřebitelé 
používají kalorie místo joulů, kterým dávají přednost vědci, a v nařízení se proto jako 
jednotka nepoužívají.
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Pozměňovací návrh 274
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Příloha X

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Na alkoholické nápoje se toto nařízení nevztahuje.

Pozměňovací návrh 275
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 1 – 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
Fosfor (mg) 6 Fosfor (mg) 6

Draslík (mg) 2000
Chlorid (mg) 800

Vápník (mg) 800 Vápník (mg) 800
Zinek (mg) 800 Zinek (mg) 700
Železo (mg) 14 Železo (mg) 14
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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

Or. de

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 276
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno

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

Or. en

Odůvodnění

Pro nápoje, jež mohou být konzumovány ve větším množství než u pevných potravin je 15 % 
doporučené denní dávky příliš vysoká hranice pro označení za „významné“ množství.
V souladu s kodexem „ Codex Alimentarius“ by bylo rozumnějším množstvím 7,5% na 100 ml 
nebo na porci (bez omezení může balení obsahovat jednu porci).

- Při zohlednění přístupu Codex Alimentarius by měla být zahrnuta 
ustanovení pro stanovení významného množství založeného na „porci“ 
(důležité pro potraviny konzumované v porcích větších než 100 g).

Příklad: Spotřebitel, který zkonzumuje 200 g (průměrná velikost porce) zelených fazolí 
(nízkoenergetický produkt obsahující 20 kcal/100 g) pokryje 15 % své potřeby vitaminu B9, 
ačkoli obsah vitaminu B9 (8 % doporučené denní dávky na 100 g) neumožňuje tvrdit, že je 
tento produkt „zdrojem vitaminu B9“. Pokud je však obsah vitamínu B9 vyjádřen ve vztahu ke 
100 kcal, pokrývá přibližně 40 % RDI.

Pozměňovací návrh 277
Othmar Karas

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 —  organické kyseliny 3 kcal/g
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13 kJ/g

Or. de

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 278
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha XIII – část A – návětí a tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při uvádění nutričních údajů se použijí 
tyto jednotky:

Při nutričním označování se použijí tyto 
jednotky:

– energie kJ a kcal – energie kcal
– tuky gramy (g) – tuky gramy (g)

– sacharidy – sacharidy
– vláknina – vláknina

– bílkoviny – bílkoviny
– sůl – sodík
– vitamíny a 
minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části 
A přílohy XI

– vitamíny a 
minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části 
A přílohy XI

– ostatní látky jednotky 
příslušné pro 
jednotlivé 
dotyčné látky

– ostatní látky jednotky 
příslušné pro 
jednotlivé 
dotyčné látky

Or. de

Odůvodnění

Sjednocení terminologie („nutriční označování/označení“).
Údaj o energetické hodnotě v „kcal“ je pro spotřebitele srozumitelnější než údaj v „kJ“. Údaj 
v „kJ“ by proto měl být vypuštěn.
Sodík místo soli: na nutričním označení potravin by měl být uveden „sodík“ namísto „soli“. 
Fyziologicky relevantní látkou je „sodík“, a nikoli (potravinářská) sůl; u slaných potravin to 
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sice nehraje téměř žádnou roli, avšak pro údaje o nutriční hodnotě „s nízkým obsahem 
sodíku“ a „s velmi nízkým obsahem sodíku“ je rozdíl mezi sodíkem a solí podstatný. Údaj o 
obsahu soli by byl totiž zavádějící u nealkoholických nápojů, protože neobsahují 
„(potravinářskou) sůl“, ale „sodík“. Aby nebyli spotřebitelé uváděni v omyl, měl by být i 
nadále uváděn údaj o sodíku.

Pozměňovací návrh 279
Emma Mcclarkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Energetická 
hodnota

kJ a kcal – Energetická 
hodnota

kcal

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Příloha XIII – část B a (nová)

Znění 
navržené 
Komisí

Pozměňovací návrh

ČÁST B a – ČITELNOST
V návrzích etiket by měla být zohledněna následující kritéria.
Jestliže nelze jedno nebo více kritérií splnit, použije se velikost písma 3 mm.
Kritéria Pokyny Nepoužívat
Kontrast Černé písmo na 

bílém pozadí nebo 
dobrý barevný 
kontrast

Tmavé písmo na 
tmavém pozadí 
Světlé písmo na 
světlém pozadí
Kombinace zelené 
a červené nebo jiné 
kombinace, které 
ztěžují čtení 
barvoslepým 
osobám.
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Typ textu a formát Otevřený typ písma 
jako arial pro 
písmena
Tučné písmo při 
zachování kvality 
tisku

Ozdobné písmo
Stínování
Kurzíva

Rozvržení textu Text, který začíná 
u levého okraje a je 
zarovnán k levému 
okraji

Zalamování textu

Kvalita tisku 
závisející na 
způsobu tisku

U systémů, jejichž 
výsledkem je nižší 
kvalita tisku, může 
být třeba věnovat 
pozornost ostrosti 
a rozlišení textu, 
soutisku barev 
a registraci barev.

Bílé místo okolo 
textu

Odpovídající místo 
okolo tištěného 
textu

Povrchy Matný povrch tisku Metalické a lesklé 
povrchy
Hrubé povrchy

Or. en

Odůvodnění

Tato nová příloha přináší soubor kritérií pro tisk, která je třeba zohlednit v návrzích etiket.

Pozměňovací návrh 281
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha XIII – část C – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

energetická 
hodnota

kJ a kcal energetická 
hodnota

kcal

bílkoviny g
sacharidy g



PE438.135v03-00 140/142 AM\802277CS.doc

CS

z toho:
– cukry g
– polyoly g
– škrob g

tuky g tuky
z toho: z toho:

– nasycené 
mastné kyseliny

g – nasycené 
mastné kyseliny

g

– trans-tuky g
– mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g – mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g

– polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g – polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g

– transmastné 
kyseliny

g

– cholesterol mg
sacharidy g

z toho:
– cukry g
– polyalkoholy g
– škrob g
vláknina g vláknina g

bílkoviny g
sůl g sodík g

vitamíny
a minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části 
A přílohy XI

vitamíny* 
a minerální látky
* možno 
zkracovat jako 
„vit“

jednotky uvedené 
v bodě 1 části 
A přílohy XI

ostatní látky jednotky 
příslušné pro 

jednotlivé 
dotyčné látky
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Or. de

Odůvodnění

Dosavadní pořadí živin při nutričním označování (totiž: energetická hodnota, bílkoviny, 
sacharidy a tuky) by mělo zůstat zachováno. Paušální odkaz v bodech odůvodnění 32 a 33, že 
„...některé nutriční prvky jsou důležité z hlediska veřejného zdraví...“, nepředstavuje důvod 
ke změně pořadí. Kromě toho se veškerá nutriční doporučení vztahují k tzv. makroživinám, 
spotřebitelé si již na tento druh údajů zvykli a „naučili se je“.
Sjednocení označení látek („transmastné kyseliny“, „polyoly“) a doplnění seznamu 
(cholesterol).
Zejména u obalů opatřených vícejazyčnými popisky by mělo být přípustné používání běžných 
zkratek, např. „vit.“ v případě vitamínů.

Pozměňovací návrh 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 
grafických možností použít jednu z následujících forem:
Sloupcový graf

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

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

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

Or. de

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.


