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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

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

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

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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



PA\795698CS.doc 5/45 PE430.628v01-00

CS

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 5

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 též
uvedeny informace o jejich složkách. 

(27) Aby se spotřebitelům poskytly 
informace o potravinách nezbytné 
pro informovaný výběr, měly by být na 
všech alkoholických nápojích, včetně 
vína, piva, lihovin a alkoholických 
míchaných nápojů, uvedeny informace
o jejich složkách.
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Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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tohoto nařízení navrhnout zvláštní 
požadavky. 
___________
1 Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
2Úř. věst. L […], […], s.[…].

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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 obsahu 
sacharidů uváděny u všech alkoholických 
nápojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 

(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 
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hned spatřili základní údaje o výživové 
hodnotě, měly by být tyto informace
v hlavním zorném poli etikety.

ihned spatřili základní údaje o výživové 
hodnotě, měla by být „energetická 
hodnota (kalorická hodnota)“ uvedena
v hlavním zorném poli na přední straně 
obalu pomocí barevného kódování.
Všechny informace o výživové hodnotě 
(spolu s opakovaným uvedením 
energetické hodnoty) by však měly být na 
balení umístěny na jednom místě ve 
stejném zorném poli.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Komise by měla předložit návrh 
celoevropského zákazu umělých 
transmastných kyselin. Do doby, než tento 
zákaz vstoupí v platnost, by mělo být 
uvádění umělých transmastných kyselin 
povinné.

Or. en

Odůvodnění

Ve zprávě o bílé knize Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů 
souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou vyzval Evropský parlament k celoevropskému 
zákazu umělých transmastných kyselin. Vzhledem k tomu, že umělé transmastné kyseliny jsou 
škodlivé pro zdraví a nejsou nezbytné, měl by být za účelem ochrany spotřebitelů stanoven 
jejich celoevropský zákaz. Dokud tento zákaz nevstoupí v platnost, měli by být spotřebitelé 
chráněni tím, že uvádění umělých transmastných kyselin bude povinné.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(41) Členské státy by si měly ponechat 
právo stanovit v závislosti na místních 
podmínkách a okolnostech pravidla 
ohledně poskytování informací týkající se 
nebalených potravin a balených potravin, 
které vyrábějí a přímo dodávají 
konečnému spotřebiteli místní 
maloobchody nebo zařízení společného 
stravování. 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů tohoto návrhu je zjednodušení. Ustanovení o označování obsahuje 
příliš mnoho evropských směrnic a nařízení určených pro konkrétní odvětví. Je nezbytné 
všechna shromáždit, ověřit jejich soulad s obecnými zásadami a poskytnout všem 
provozovatelům a zúčastněným stranám v potravinovém řetězci snadný přístup k tak velkému 
množství požadavků a současně zohlednit jakýkoliv případný nesoulad s obecnými předpisy.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Na datum minimální trvanlivosti je třeba pohlížet v souvislosti s uvedeným způsobem 
skladování. Je povinností provozovatelů potravinářských podniků, aby určili a uvedli datum 
minimální trvanlivosti ve spojení se způsobem skladování. Kromě toho by na stejném místě 
mělo být uvedeno i datum spotřeby. 

Pozměňovací návrh 13
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) „datem výroby“ se rozumí datum, ke 
kterému se potravina stala produktem 
odpovídajícím popisu. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšení informací poskytovaných spotřebitelům by měla existovat definice data 
výroby. Navrhovaná definice je shodná s definicí Codex (CODEX STAN 1-1985).

Pozměňovací návrh 14

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 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 období, prodávat až 
do vyčerpání jejich zásob.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo usnadněno hladké fungování vnitřního trhu a aby bylo minimalizováno množství 
obalového odpadu, je obvyklé stanovit při zavedení nových požadavků na označování 
přechodné období, pokud se tyto požadavky netýkají bezprostředního zdravotního rizika pro 
veřejnost, neboť v takovém případě by toto přechodné období nebylo vhodné.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Distributoři nemohou nést plnou zodpovědnost za informace uvedené na výrobcích, které 
nenesou jejich značku.
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Pozměňovací návrh 17

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 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 d), g) a i) konečnému spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Právo na informace o množství složek a zemi původu by mělo platit i v případě nebalených 
výrobků. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na odstavec 1 zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků, 
aby byly údaje, na něž se odkazuje v čl. 9 
odst. 1 písm. a), f) a h) také uvedeny na 
vnějším obalu, v němž je potravina 
uváděna na trh.

Bez ohledu na odstavec 1 zajistí 
provozovatelé potravinářských podniků, 
aby byly údaje, na něž se odkazuje v čl. 9 
odst. 1 písm. a), f), g) a h) také uvedeny na 
vnějším obalu, v němž je potravina 
uváděna na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) všechny složky uvedené v seznamu
v příloze II způsobující alergie nebo 
nesnášenlivost a všechny látky z nich 
odvozené s náležitým ohledem na 
specifická ustanovení o nebalených 
potravinách; 

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí rozšiřuje ve spojení s čl. 13 odst. 4 povinnost uvádět alergeny
u nebalených potravin. Požadavek označování alergenů u nebalených potravin by si vyžádal 
systematické označování alergenů, které by zabránilo nebezpečí křížové kontaminace. Zdá se 
však, že sdružení osob trpících alergiemi dávají přednost povinnému zveřejňování informací
v místě prodeje, a to formou vystavení nebo poskytování informačních brožur. 
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) datum výroby;

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení účelu nařízení, jímž je poskytovat spotřebitelům odpovídající informace
o potravinách, které konzumují, a umožnit jim tak informovaný výběr, je zásadní, aby byli 
spotřebitelé informováni o datu výroby. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Článkem 9 nejsou dotčeny přesnější 
předpisy Společenství o hmotnostech
a mírách. Je nutné dodržet ustanovení
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se 
stanoví pravidla pro jmenovitá množství 
výrobků v hotovém balení1.
_________

1 Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 17.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší srozumitelnosti nařízení by měl být doplněn odkaz na směrnici 2007/45/ES, 
kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 26

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 
nebo etiketě čitelným písmem o velikosti:

– nejméně 1,2 mm u obalů nebo nádob, 
jejichž největší plocha nebo etiketa měří 
od 25 do 50 cm2;
– nejméně 2 mm u obalů nebo nádob, 
jejichž největší plocha nebo etiketa měří 
od 50 do 75 cm2;
– nejméně 2,5 mm u obalů nebo nádob, 
jejichž největší plocha nebo etiketa měří 
více než 75 cm2 .

Or. en

Odůvodnění

Minimální velikost 3 mm by vedla ke zvětšení velikosti obalů, což je v rozporu s cíli v oblasti 
životního prostředí. O něco menší velikost je pro velkou většinu spotřebitelů dostatečná, 
pokud se použijí přísná kritéria čitelnosti.
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Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 
jsou uvedeny tak, aby byl zajištěn 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem
a pozadím a aby byly dobře viditelné, 
jasně čitelné a neodstranitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 29

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 25 cm2. V případě členských států, 
které mají několik úředních jazyků, lze 
pro tyto kategorie obalů nebo nádob 
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zavést zvláštní vnitrostátní ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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 25 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), b), c), e)
a f), aniž jsou tím dotčena ustanovení 
čl. 14 odst. 4. Aby se vyřešily případné 
problémy s čitelností, údaje uvedené v čl. 
9 odst. 1 písm. b) se uvedou také jinými 
prostředky nebo se poskytnou na žádost 
spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Seznam složek by měl být vždy uveden, ať už je velikost obalu jakákoliv. Jelikož však použití 
čl. 14 odst. 4 nezaručuje optimální čitelnost pro spotřebitele, měly by se tyto informace 
poskytovat i jinými prostředky.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Jazyková úprava zajišťující soulad s doposud používanou terminologií směrnice 2000/13/ES 
(směrnice o označování potravin).

Pozměňovací návrh 32

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
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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u tekutin v jednotkách objemu; a) u tekutin ve smyslu směrnice Rady 
85/339/EHS ze dne 27. června 1985
o obalech tekutin k lidské spotřebě1

v jednotkách objemu;

__________
1 Úř. věst. L 176, 6.7.1985, s. 18.

Or. en

Odůvodnění

Jazyková úprava zajišťující soulad s doposud používanou terminologií směrnice 2000/13/ES 
(směrnice o označování potravin). Protože v praxi u některých potravin vzniká právní 
nejistota ve vymezení mezi „pevný“ a „tekutý“ (mj. u kečupu, omáček, majonézy, zmrzliny, 
koření), měl by být odstavec 1 blíže upřesněn. 

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) množství tuku, sacharidů, soli a cukru;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě alkoholických nápojů sestávají 
povinné nutriční údaje z energetické 
hodnoty a množství sacharidů.
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vlákniny; vypouští se
g) bílkovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) cholesterolu;

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele může být užitečné, bude-li samostatně uveden cholesterol obsažený v tucích.
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Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) data minimální trvanlivosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Údaje uvedené v odstavci 1 mohou být 



PE430.628v01-00 26/45 PA\795698CS.doc

CS

rovněž vyjádřeny na jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Aby měli spotřebitelé možnost srovnávat různé potraviny ve stejné skupině – bez ohledu na 
velikost a obsah balení – je nezbytné, aby byly energetická hodnota a obsah živin vždy 
vyjádřeny na 100 g nebo na 100 ml. Navíc může být možné vyjádřit tyto údaje na porci, pokud 
si to výrobce bude přát.

Pozměňovací návrh 44

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45

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 a pokud jsou všechny porce 
stejné.



PA\795698CS.doc 27/45 PE430.628v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 46

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 jednotlivá 
porce a pokud jsou všechny porce stejné, 
mohou být povinné nutriční údaje
v hlavním zorném poli v případě prvku 
uvedeného – kromě jiných ustanovení –
v čl. 29 odst. 1 písm. a) vyjádřeny pouze na 
jednu porci. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise stanoví vyjádření prvku 
uvedeného v čl. 29 odst. 1 písm. a)
v hlavním zorném poli pouze v přepočtu 
na jednu porci u potravin, jež nejsou 
uvedeny v odstavci 2. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
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odst. 3. odst. 3 do konce přechodného období.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 48

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 jsou zobrazeny 
ve stejném 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1

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. Povinné nutriční údaje a nutriční údaje
týkající se prvků uvedených v čl. 29 
odst. 2 se soustředí na jednom místě a 
v příslušných případech u prvků 
uvedených v čl. 29 odst. 2 v pořadí 
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stanoveném v části C přílohy XIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 51

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 pomocí barevného kódování. 
Barva zelená, oranžová a červená 
označují, zda má potravina nízkou, střední 
nebo vysokou energetickou hodnotu. Tyto 
informace se sdělí 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 Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 a 6

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:

5. Komise přijme do …* specifická 
opatření určující pravidla pro uvádění 
povinných nutričních údajů uvedených
v odstavci 1 graficky nebo formou 
symbolů.

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

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. 

Aniž je dotčen tento odstavec a za 
předpokladu, že nepředstavuje překážku 
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volnému pohybu zboží na vnitřním trhu, 
mohou být v rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 použity další 
nutriční údaje provedené graficky nebo 
pomocí symbolů, pokud jsou splněny 
základní požadavky.
_____________

* Úř. věst.: Tři roky ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

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. Dobrovolné informace nesmějí být 
zobrazeny na úkor prostoru vyhrazeného 
pro povinné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Společný pozitivní nutriční symbol

1. Do ...* Komise stanoví společný 
pozitivní nutriční symbol, který pomůže 
spotřebitelům určit v rámci skupin 
potravin zdravější variantu.
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.
2. Potraviny způsobilé nést společný 
pozitivní nutriční symbol splňují kritéria 
stanovená Komisí a nutriční profily 
stanovené podle článku 4 nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006
o výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin1.  
3. Kritéria uvedená v odstavci 2 se stanoví 
zejména s ohledem na:
a) celkové nutriční složení potraviny
a přítomnost živin, jejichž vliv na zdraví 
byl vědecky prokázán;
b) úlohu a význam potraviny (nebo 
skupiny potravin) a její podíl na výživě 
obyvatelstva obecně nebo případně na 
výživě některých rizikových skupin, včetně 
dětí.
Tato kritéria vycházejí z vědeckých 
poznatků o stravování a výživě a jejich 
vztahu ke zdraví. 
Při stanovování kritérií Komise požádá 
úřad, aby do dvanácti měsíců předložil 
relevantní vědecká doporučení.
___________

* 1. ledna třetího roku po dni přijetí tohoto 
nařízení.
1 Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Odůvodnění
Společný pozitivní nutriční symbol by spotřebitelům pomohl určit zdravější alternativu při 
nákupu potravin. Potravina označená pozitivním symbolem by například mohla obsahovat 
méně tuku, cukru a soli a více potravní vlákniny než potravinářské výrobky stejného druhu, 
jež tímto symbolem označeny nejsou. Díky pozitivnímu symbolu mohou spotřebitelé zvolit 
zdravější variantu při pouhém letmém pohledu v okamžiku nákupu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se
Zásada



PE430.628v01-00 34/45 PA\795698CS.doc

CS

Členské státy mohou přijmout ustanovení
v oblasti informací o potravinách pouze
v případech stanovených v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 vypouští se
Mléko a mléčné výrobky

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. 
Znění těchto opatření sdělí neprodleně 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mohou vyžadovat uvádění 
jiných údajů uvedených v článcích 9 a 10
a mohou přijmout podrobná pravidla 
týkající se způsobu uvádění těchto údajů.

Or. en

Odůvodnění

The regulatory instrument chopen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42 vypouští se
Oznamovací postup

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 
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odůvodnění.
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.
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. 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. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 vypouští se
Podrobná pravidla

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

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Vnitrostátní systémy

1. Členské státy mohou přijmout, 
doporučit nebo jinak schválit vnitrostátní 
systémy výlučně nezávazných pravidel, 
jako jsou doporučení, rady, standardy 
nebo jakákoli jiná nezávazná pravidla 
(dále jen „vnitrostátní systémy“), které 
jsou zaměřené na zajištění používání níže 
uvedených ustanovení a jsou v souladu se 
základními požadavky stanovenými
v tomto nařízení:
a) čl. 33 odst. 2 týkající se dalších forem 
vyjádření nutričních údajů;
b) čl. 34 odst. 5 týkající se způsobu 
uvedení nutričních údajů.
2. Komise může stanovit provádění 
dalších ustanovení právních předpisů
o poskytování informací o potravinách 
kromě ustanovení uvedených v odstavci 1
v rámci vnitrostátních systémů a příslušné 
základní požadavky. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.
3. Členské státy mohou vyvíjet vnitrostátní 
systémy z vlastního podnětu nebo na 
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žádost zúčastněných stran v souladu
s obecnými zásadami a požadavky 
stanovenými v kapitole II a III tohoto 
nařízení a:
a) na základě důkladného 
spotřebitelského průzkumu; a dále
b) na základě využití osvědčených postupů 
získaných v rámci rozsáhlých konzultací
s širokým okruhem zúčastněných stran.
4. Vnitrostátní systémy zahrnují vhodné 
mechanismy umožňující spotřebitelům 
identifikovat potraviny, které jsou 
označeny v souladu s vnitrostátními 
systémy, sledovat úroveň dodržování 
daného systému a posoudit jeho dopad.
5. Členské státy poskytnou Komisi údaje
o vnitrostátních systémech stanovených
v odstavci 1, včetně identifikátoru 
potravin, které jsou podle daného 
vnitrostátního systému označovány. 
Komise tyto údaje zpřístupní veřejnosti, 
zejména prostřednictvím internetové 
stránky k tomu určené.
6. Komise podporuje a organizuje výměnu 
informací mezi členskými státy a 
s vlastními útvary o otázkách týkajících se 
přijetí a provádění vnitrostátních systémů. 
Podporuje zapojení zúčastněných stran
v této výměně zejména prostřednictvím 
poradní skupiny pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat a rostlin zřízené 
rozhodnutím Komise 2004/613/ES ze dne 
6. srpna 2004 na vytvoření poradní 
skupiny potravinového řetězce a zdraví 
zvířat a rostlin.
7. Komise může po konzultaci s členskými 
státy přijmout pokyny týkající se použití 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
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Návrh nařízení
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45 vypouští se
Předpoklad shody

1. U všech informací o potravinách 
poskytovaných podle daného 
vnitrostátního systému se předpokládá, 
že jsou v souladu se základními 
požadavky uvedenými v čl. 44 odst. 1
a 2.
2. Použití vnitrostátních systémů 
nezpůsobí překážky volnému pohybu 
výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Článek 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46 vypouští se
Opatření Společenství

1. Jestliže se Komise domnívá, že určitý 
vnitrostátní systém není v souladu
s ustanoveními tohoto nařízení, může 
poté, co informovala výbor uvedený v čl. 
49 odst. 1, přijmout rozhodnutí, v němž 
členský stát žádá, aby daný vnitrostátní 
systém zrušil nebo pozměnil.
2. Komise může přijmout prováděcí 
opatření pro ustanovení, která jsou 
uvedena v čl. 44 odst. 1 a 2. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47 vypouští se
Prováděcí pravidla

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

Or. en

Pozměňovací návrh 68

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 69

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.3 – pravý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„obsahuje zdroj fenylalaninu“ „obsahuje aspartam“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„Ošetření 
povrchu“

Or. en
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Odůvodnění

Stávající předpisy neobsahují obecný požadavek na informace o povrchovém ošetření ovoce
a zeleniny po sklizni přídatnými látkami nebo pesticidy, aby byla zachována jejich čerstvost.
To znamená, že výrobky se zdají být „čerstvé“ jinak, než spotřebitelé očekávají. Spotřebitelé 
mají právo být informováni o tom, že potraviny, které kupují, jsou povrchově ošetřeny.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 3

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– cukr;

Or. en

Pozměňovací návrh 74

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 nebo – v případě 
lahví – jejichž největší etiketa měří méně 
než 25 cm2;
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Or. en

Odůvodnění

V některých oblastech, zejména v oblasti lihovin, je velmi rozšířený prodej miniaturních 
lahviček o objemu většinou 5 cl. Vzhledem k velikosti těchto lahví a jejich funkci 
„ochutnávkových balení“ je vhodné, aby se na ně vztahovala výjimka z některých požadavků 
na označování. Lahvičky lze ovšem obtížně změřit, aby byla stanovena jejich největší 
povrchová plocha. Proto je jednodušší, a to v neposlední řadě i pro donucovací orgány, aby 
určujícím faktorem pro výjimku byla maximální velikost etikety.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 16 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– žvýkačka;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 76

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ponechání dosavadní právní úpravy. Dosud byly zahrnuty i přípravky z koření.
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Pozměňovací návrh 77

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Olej“ spolu s 1. „Olej“ spolu s

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

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

s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu

s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu

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

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

2. „Tuk“ spolu s 2. „Tuk“ spolu s

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

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

s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu

s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 78

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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


