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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0367/2013, ktorú predkladá M. S., holandská štátna občianka, 
o využití „modelu semafora“ pri označovaní potravín

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície by uvítala presnejšie informácie o zložení potravinárskych výrobkov. 
Navrhuje, aby sa na označení potravín zreteľnejšie uvádzal napríklad obsah cukru, tuku alebo 
typy živín vo výrobku, a to podľa „modelu semafora“. Chápe, že posledný návrh tohto 
spôsobu označovania ostro napadli lobisti zastupujúci potravinárske podniky. Tvrdí však, že 
takéto označovanie by vzdelávalo a podnecovalo zákazníkov a viedlo ich k zdravšiemu 
stravovaniu. Takisto pokladá za dôležité, aby spotrebitelia boli podobným spôsobom 
informovaní o pesticídoch, ktoré sa používajú pri pestovaní ovocia a zeleniny, a antibiotikách 
používaných pri chove zvierat, ktorých mäso sa predáva.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

V smernici 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín 1 sa stanovujú 
harmonizované pravidlá upravujúce označovanie potravín určených na dodanie konečnému 
spotrebiteľovi a stanovuje sa, že označovanie nesmie uvádzať spotrebiteľov do omylu.

                                               
1 Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.
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V smernici Rady 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín 1 sa stanovujú pravidlá 
dobrovoľného nutričného označovania.

Tieto smernice sa nedávno prepracovali. Smernica 2000/13/ES a smernica 90/496/EHS sa od 
13. decembra 2014 zrušia a nahradia nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 
o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom 2.

Označenie výživovej hodnoty je podľa nových právnych predpisov povinné do decembra 
2016. Spoluzákonodarcovia rokovali o tzv. systéme semafora, ktorý má vyjadrovať výživové 
hodnoty. Väčšina nepodporila jeho zahrnutie do nariadenia. Pri konečnom kompromise bolo 
dohodnuté, že označenie výživovej hodnoty bude uvedené v určitom formáte. V nariadení sa 
však povoľujú aj ďalšie formy vyjadrenia a prezentácie informácií o výživovej hodnote. 
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu teda dobrovoľne použiť spôsoby ako tzv. 
semafor a orgány členských štátov ich môžu odporúčať pod podmienkou, že spĺňajú kritériá 
s cieľom zabezpečiť najmä to, že spotrebitelia im porozumejú a že nebudú vytvárať prekážky 
vo voľnom pohybe tovaru.

V nariadení sa tiež stanovuje, že Komisia do 13. decembra 2017 predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o používaní týchto ďalších foriem vyjadrenia a prezentácie, o ich 
vplyve na vnútorný trh a vhodnosti ďalšej harmonizácie. Komisia môže k tejto správe pripojiť 
návrhy na úpravu príslušných predpisov Únie.

Pokiaľ ide o rezíduá antibiotík v potravinách živočíšneho pôvodu a rezíduá pesticídov v alebo 
na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, v právnych predpisoch EÚ sa stanovuje, že 
potraviny, v ktorých je obsah rezíduí vyšší než maximálna hranica rezíduí stanovená pre 
bezpečnosť spotrebiteľov, nie sú v súlade s predpismi a odstránia sa z potravinového reťazca.

Neexistuje požiadavka ani plán na zavedenie požiadavky označovať používanie pesticídov 
alebo antibiotík v potravinárskej výrobe. V prípade, keď sa tieto látky v potravinárskej výrobe 
nepoužili, sa táto skutočnosť môže dobrovoľne uviesť na označení potravín.

Záver

Problém, ktorý predkladateľka petície uvádza a ktorý sa týka dodatočných foriem vyjadrenia 
označenia výživovej hodnoty, vzali zákonodarcovia do úvahy v rámci nedávnej revízie 
právnych predpisov Únie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Aj keď sa 
podľa nového nariadenia taká dodatočná forma ako systém semaforu nevyžaduje, môže sa 
použiť dobrovoľne, pokiaľ spĺňa určité kritériá.

Pokiaľ ide o používanie pesticídov a antibiotík v potravinovom reťazci, platné právne 
predpisy EÚ zabezpečujú, že potraviny sú bezpečné. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov môžu v prípade, keď sa nepoužili pesticídy ani antibiotiká, informovať 
spotrebiteľov aj o tejto skutočnosti. V súčasnosti sa nerokuje o možnosti zaviesť povinné 
označovanie, v rámci ktorého sa bude uvádzať použitie týchto látok v procese potravinárskej 
výroby.

                                               
1 Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40.
2 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.


