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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0429/2013, ktorú predkladá Felicitas Hoster, nemecká štátna 
občianka, o označovaní potravín

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa domnieva, že by malo byť povinné uvádzať na obaloch potravín 
informáciu, či pri výrobe výrobku (alebo jeho jednotlivých zložiek) boli použité látky 
živočíšneho pôvodu a ak áno, ktoré látky boli použité. Predkladateľka petície udáva, že mnohí 
vegetariáni a vegáni nejedia žiadne výrobky živočíšneho pôvodu. Chcú preto vedieť, či 
potravina, ktorú majú v úmysle skonzumovať, obsahuje látky živočíšneho pôvodu alebo látky, 
ktoré boli vyrobené pomocou zložiek živočíšneho pôvodu. Chcú napríklad vedieť, či ovocný 
džús alebo pivo obsahuje želatínu živočíšneho pôvodu. V súčasnosti sa takéto informácie na 
obaloch výrobkov neuvádzajú. Mnohí vegetariáni a vegáni – a tiež prívrženci niektorých
náboženstiev – sa vyhýbajú konzumácii určitých výrobkov, pretože nie je jasné, či obsahujú 
zložky živočíšneho pôvodu alebo zvyšky takýchto zložiek. Predkladateľka petície sa 
domnieva, že spotrebitelia majú právo nielen poznať zloženie potraviny, ale aj vedieť, ako 
bola vyrobená a aké zložky sa pri tom použili. Iba tak môžu mať na svoje rozhodnutia 
dostatok informácií.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

V smernici 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín sa stanovujú 
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harmonizované pravidlá upravujúce označovanie potravín určených na dodanie konečnému 
spotrebiteľovi1 a požaduje sa uvedenie zoznamu prísad na obaloch potravín. Osobitné 
pravidlá týkajúce sa informácií o vhodnosti potravín pre vegánov, vegetariánov a prívržencov 
niektorých náboženstiev neexistujú. Takáto informácia však môže byť poskytnutá 
dobrovoľne, za predpokladu, že spotrebiteľa neuvedie do omylu.

Táto smernica je v súčasnosti predmetom revízie. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom2 sa zruší a nahradí 
smernica 2000/13/ES od 13. decembra 2014.

Nové nariadenie neuvádza povinné označovanie o vhodnosti potravín pre vegetariánov, 
vegánov alebo prívržencov istých náboženstiev, ale obsahuje požiadavku, aby Komisia prijala  
vykonávací akt o dobrovoľných informáciách týkajúcich sa vhodnosti potravín pre 
vegetariánov a vegánov. Tento vykonávací akt by mal mať za cieľ objasniť požiadavky 
týkajúce sa potravín, ktoré by sa považovali za vhodné pre vegánov alebo vegetariánov.

Nariadenie nepočíta s lehotou pre  vyššie uvedený  požadovaný vykonávajúci akt. Nariadenie 
ukladá Komisii ďalšie povinnosti v súvislosti s implementáciou, pre ktoré bola stanovená 
pevná lehota. V dôsledku tohto nariadenia sa Komisia bude týmito opatreniami zaoberať 
prednostne.

Záver

O probléme, ktorý predkladateľka petície uvádza, sa rokovalo počas rozpravy, ktorá viedla k 
prijatiu nariadenia (EÚ) č. 1169/2011. Hoci spoluzákonodarcovia neukladajú povinnosť 
uvádzať označovanie o vhodnosti potravín pre vegetariánov, vegánov alebo prívržencov 
istých náboženstiev, žiadajú Komisiu, aby prijala vykonávací akt o dobrovoľných 
informáciách týkajúcich sa vhodnosti potravín pre vegetariánov a vegánov.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 109, 6.5.2000, s. 29.
2 Ú. v. ES L 304, 22.11.11, s. 18.


