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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1598/2012, ktorú predkladá S. M., nemecký štátny občan, 
o označovaní potravín

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície navrhuje, aby sa popri povinných informáciách na obaloch potravín 
uvádzal aj farebný kód založený na princípe semaforových svetiel. Zelená by znamenala, že 
potravina je zdravá, oranžová, že je menej zdravá, a červená, že je nezdravá. Tento kód by 
mal byť nezmazateľný a viditeľne umiestnený na obale. Predkladateľ petície tiež tvrdí, že 
obaly potravín by mali obsahovať informácie v Braillovom písme, aby si ich mohli prečítať aj 
nevidiaci spotrebitelia.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Poznámky Komisie 

V smernici 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín, sa stanovujú 
harmonizované normy, ktoré upravujú, s akým označením sa potraviny dodávajú konečnému 
spotrebiteľovi. V smernici sa okrem iného požaduje uviesť názov výrobku, minimálnu 
trvanlivosť alebo dátum spotreby, zloženie a obsah alergénov.
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Smernica 200/13/ES bola nedávno revidovaná. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom sa zruší a nahradí 
smernica 2000/13/ES od 13. decembra 20141.
Počas diskusie pred prijatím nového nariadenia sa prerokúval pozmeňujúci návrh Európskeho 
parlamentu, podľa ktorého by bolo povinné uvádzať informácie v Braillovom písme, no 
nehlasovalo sa o ňom.

V novom nariadení sa ustanovuje minimálna veľkosť písma, ktorým sú uvedené povinné 
informácie o potravinách, s cieľom zvýšiť čitateľnosť obalov potravín a vyhovieť 
krátkozrakým a starším spotrebiteľom, ktorí predstavujú čoraz početnejšiu časť obyvateľstva.
Komisia v minulosti podporovala výskum v oblasti používania čiarových kódov v kombinácii 
s pomocnými zariadeniami, aby boli informácie o výrobkoch jednoduchšie dostupné 
používateľom so zrakovým postihnutím, čo môže byť inšpiratívne na spustenie inovatívnych 
riešení na trhu.
Európska únia a jej členské štáty tiež podpísali a ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím2, s výnimkou troch členských štátov, ktoré sú ešte v štádiu 
uzatvárania ratifikačného procesu. V dohovore sa v článku 9 uvádza, že zmluvné štáty prijmú 
vhodné opatrenia na „zabezpečenie toho, aby súkromné subjekty, ktoré poskytujú zariadenia 
a služby dostupné alebo poskytované verejnosti, zohľadňovali všetky hľadiská prístupnosti 
pre osoby so zdravotným postihnutím“ a na „podporenie ďalších primeraných foriem 
asistencie a podpory pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich prístup 
k informáciám.“ Právo na informácie v dostupnej forme sa ďalej zdôrazňuje v článku 21 tohto 
dohovoru. Komisia a členské štáty pracujú na vykonávaní dohovoru OSN, aby vyhoveli 
potrebám ľudí s postihnutím. 
Čo sa týka označenia výživovej hodnoty, podľa nových právnych predpisov je povinné do 
decembra 2016. Systém semaforových svetiel, ktorý má zobrazovať výživové hodnoty, 
spoluzákonodarcovia prerokovali. Väčšina nepodporila jeho zahrnutie do nariadenia. Pri 
konečnom kompromise bolo dohodnuté, že označenie výživovej hodnoty bude uvedené 
v určitom formáte. Nariadenie však povoľuje aj ďalšie formy vyjadrenia a prezentácie 
informácií o výživovej hodnote. Spôsoby ako semaforové svetlá môžu teda dobrovoľne 
použiť prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a môžu ich odporúčať orgány členských 
štátov, pokiaľ spĺňajú zoznam kritérií a bude zreteľne zaručené, že uľahčia porozumenie 
spotrebiteľa a nebudú predstavovať prekážky voľnému pohybu tovaru.

Záver

Otázku, ktorú vzniesol predkladateľ petície, už zvažovali zákonodarcovia pri poslednej revízii 
právnych predpisov Únie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Bolo 
rozhodnuté, že sa nebude vyžadovať povinná informácia v Braillovom písme, ale lepšia 
čitateľnosť vďaka povinnej minimálnej veľkosti písma je prvým krokom, ako uľahčiť 
dostupnosť týchto informácií. 
Čo sa týka označenia výživovej hodnoty, aj keď systém semaforových svetiel sa podľa 
nového nariadenia nevyžaduje, môže byť použitý dobrovoľne, pokiaľ spĺňa určité kritériá.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/.


