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KAŽDÝ Z NÁS JE SPOTREBITEĽ, KAŽDÝ Z NÁS STOJÍ

TAKMER DENNE PRED REGÁLOM V POTRAVINÁCH

A ROZHODUJE SA, KTORÝ PRODUKT SI KÚPI.

ZAUJÍMA NÁS AJ VÁŠ NÁZOR.

1. Sledujete informácie
na obaloch potravín?

� áno, často
� áno, ale iba občas
� nie, vôbec

2. Ktoré z nasledujúcich informácií
uvedených na obaloch potravín
sú pre vás dôležité, teda riadite sa 
nimi pri nákupe?

� energetická hodnota
� krajina pôvodu
� výživové hodnoty (tuky, cukry, bielkoviny...)
� tvrdenia (nízkotučné, zdraviu prospešné, 

na štíhlu líniu...)
� dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti
� zloženie potraviny
� obsah prídavnych látok
� iné (aké? ..........................................................................................)

3. Ktoré z nasledujúcich informácií 
sú podľa vás zbytočné a pri nákupe 
sa nimi vôbec neriadite?

� energetická hodnota
� krajina pôvodu
� výživové hodnoty (tuky, cukry, bielkoviny...)
� tvrdenia (nízkotučné, zdraviu prospešné,

na štíhlu líniu...)
� dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti
� zloženie potraviny
� obsah prídavnych látok

EP chce pre spotrebiteľa
JASNEJŠIE PRAVIDLÁ

označovania potravín

ČÍTATE INFORMÁCIE
UVEDENÉ
NA OBALOCH
POTRAVÍN?

VYZNÁTE SA V NICH?

Na obaloch potravín dnes už nájdete rôzne údaje, 
od zloženia cez dátum spotreby až po tvrdenia typu 
"nízkotučné". Uvádzanie mnohých z týchto informácií 
je dobrovoľné, no aj napriek snahe mnohých výrobcov
situácia nie je uspokojivá. Neprehľadné a občas mätúce
označenie je pre spotrebiteľa skôr prekážkou ako pomocou.

Európsky parlament chce jasnejšie
a striktnejšie pravidlá

Veľký dôraz na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
ľudského zdravia, a konkrétne aj bezpečnosti potravín, 
kladie Európsky parlament, ktorý je jedinou inštitúciou 
Európskej únie volenou občanmi v priamych voľbách. 
Posledných päť rokov sa Európsky parlament, ktorý prijíma 
legislatívu v tejto oblasti spolu s Radou EÚ na základe
návrhov Európskej komisie, venuje problematike označovania
potravín. Európska legislatíva o označovaní potravín 
sa vzťahuje na balené výrobky, zatiaľ čo označovanie
nebalených produktov regulujú členské štáty.
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Ide najmä o zaručenie prístupu k informáciám
Európsky parlament chce, aby kupujúci vedel o výrobku 
viac – odkiaľ pochádza, ako bol spracovaný či balený, 
aká je jeho výživová a energetická hodnota. Chce, aby
spotrebiteľ získal vierohodné informácie a presne 
vedel, čo kupuje. Návrh nariadenia o poskytovaní 
informácií o potravinách spotrebiteľom, o ktorom sa
teraz rokuje, si dáva za cieľ zosúladiť a sprehľadniť
existujúce pravidlá z rôznych právnych predpisov 
a umožniť spotrebiteľovi zdravšiu a vhodnejšiu voľbu. 
Ide o zaručenie prístupu spotrebiteľov k informáciám 
o obsahu a zložení výrobkov.

Niektoré informácie by mali byť
povinné v celej EÚ
Energetická hodnota či hodnoty cukru alebo tuku 
by sa po vstúpení tohto nariadenia do platnosti 
mali uvádzať povinne. Zoznam zložiek, ktoré potravina 
obsahuje, nájdete na jej obale už teraz. Problematická 
je však v mnohých prípadoch čitateľnosť týchto údajov.

Do rokovaní o novom nariadení
sú zapojení všetci aktéri
Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky dá spomínané 
nariadenie. Rokovania o jeho návrhu v Európskom 
parlamente a v ďalších inštitúciách EÚ sú dlhým 
procesom, do ktorého je zapojených množstvo aktérov, 
od výrobcov a predajcov cez spotrebiteľov, kontrolórov 
až po zákonodarcov. Výrobcovia a predajcovia 
sa nemusia báť, pretože budú mať  niekoľko rokov 
na to, aby sa prispôsobili novým pravidlám.

Aké informácie majú byť povinne uvedené 
na obale potravín, kde presne ich spotrebiteľ
nájde, ako zabezpečiť ich čitateľnosť? Pohľady
jednotlivých aktérov – zákonodarcov, spotrebiteľov,
výrobcov či kontrolných orgánov – sa rôznia.

www.europskyparlament.sk
epbratislava@europarl.europa.eu

POVINNÉ INFORMÁCIE: UMIESTNENIE NA OBALE
Spotrebiteľské organizácie žiadajú umiestniť informácie 
o obsahu soli, cukru, celkových a nasýtených tukoch 
na prednej strane obalu. Mnohí výrobcovia sa stavajú 
za povinné uvádzanie iba energetickej hodnoty.
Inštitúcie EÚ sa úplne nezhodujú ani v tom, ktoré údaje
by sa mali povinne uvádzať na prednej strane
a ktoré na zadnej strane obalu.

VÝŽIVOVÉ HODNOTY: BALENIE ALEBO 100 g (ml)?
Zatiaľ nie je zhoda v tom, či sa výživové hodnoty majú
uvádzať na 100 ml alebo 100 g výrobku, ako to presadzujú
aj europoslanci, alebo skôr na porciu či balenie, 
ako to uprednostňujú mnohí výrobcovia a predajcovia. 

VÝŽIVOVÉ HODNOTY: UVÁDZAŤ ALEBO NEUVÁDZAŤ?
Poslanci EP chcú zaviesť povinné uvádzanie výživových 
hodnôt. V súčasnosti sa musia uvádzať iba vtedy, 
ak je na obale zdravotné alebo výživové tvrdenie 
(zdraviu prospešné, na štíhlu líniu a pod.).

SEMAFOROVÉ OZNAČOVANIE
Väčšina poslancov EP je proti semaforovému označovaniu.
Akou farbou označiť výrobky s veľkým množstvom cukru, 
ale malým obsahom tuku? Červenou, či zelenou?
Kolový nápoj by za obsah cukru mohol dostať zelenú, 
keďže ho nahrádzajú umelé sladidlá, zatiaľ čo prírodný
ovocný džús by za fruktózu získal červenú?

KRAJINA PÔVODU
Výrobcom a predajcom nevyhovuje požiadavka
spotrebiteľov označovať aj krajinu pôvodu. 
Jednotný názor na to nemajú ani inštitúcie EÚ. 
Existuje obava, že by sa produkty vyrobené 
v niektorých štátoch stali ťažšie predajnými. 
Diskutuje sa aj o tom, či uvádzať pôvod krajiny 
iba pre celý výrobok, alebo aj pre jeho jednotlivé zložky, 
čo však zvyšuje náklady výrobcov.

NAJDISKUTOVANEJŠIE
OTÁZKY

POVINNOSTI PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY
Nové pravidlá označovania, najmä rôzne povinné informácie,
môžu znamenať veľkú administratívnu a finančnú záťaž 
pre malé a stredné podniky. Tie namietajú proti označovaniu
niektorých produktov, napríklad rožkov alebo šalátov.

POVINNÁ VEĽKOSŤ PÍSMA A KONTRAST
Europoslanci žiadajú poskytovanie čitateľných informácií.
Mnohí výrobcovia tvrdia, že typ a kontrast písma sú
dôležitejšie ako jeho veľkosť, a preto odmietajú stanovenie
minimálnej veľkosti písma, čo akceptujú aj mnohí poslanci.

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Výrobcovia sa bránia uvádzaniu informácií o kalóriách. 
Europoslanci žiadajú označovať aspoň miešané alkoholické
nápoje a oddeliť ich od nealkoholických nápojov.

RÔZNE NAPODOBENINY MÄSA, SYROV...
Na prednej strane obalu by malo byť označenie
napodobenín potravín, keďže napríklad syr alebo mäso 
sa často nahrádzajú vo výrobkoch lacnejšími zložkami 
a spotrebiteľ o tom musí vedieť.

DÁTUM VÝROBY A DÁTUM SPOTREBY
Aké dátumy treba uvádzať? Dátum výroby, dátum spotreby
alebo dátum minimálnej trvanlivosti? Ani tu nie je zhoda.
Čo s výrobkami, ktoré rýchlo
podliehajú skaze?

4. Ste za povinné zobrazovanie väčšieho 
množstva informácií na obaloch potravín 
aj na úkor zvýšenia ceny výrobku?

� skôr za
� skôr proti
� neviem sa vyjadriť

5. Podľa vás, malo by byť povinné uvádzať 
na obale potravín krajinu pôvodu výrobku?

� pre celý výrobok
� nielen pre celý výrobok, ale aj pre všetky jeho zložky
� netreba označovať krajinu pôvodu

6. Mala by sa čitateľnosť informácií 
na obaloch definovať minimálnou 
veľkosťou písma a kontrastom?

� áno, ale iba veľkosťou písma
� áno, ale iba kontrastom
� áno, aj veľkosťou písma, aj kontrastom
� nie, nie je potrebné definovať čitateľnosť
� neviem sa vyjadriť

7. Privítali by ste aj semaforové označovanie
obsahu látok ako cukor, bielkoviny, 
soľ alebo tuk podľa účinkov na zdravie? 
Čiže napr. zelená farba by označovala nízky 
obsah cukru alebo tuku a naopak, 
červená farba by označovala vysoký 
obsah cukru alebo tuku?

� áno, privítal/a by som to
� nie, nie je to potrebné
� neviem sa vyjadriť

8. Podľa vás, mala by byť energetická hodnota
(uvádzaná v množstve kalórií alebo jouloch)
vyznačená aj na alkoholických nápojoch?

� áno
� nie
� neviem sa vyjadriť

Spravodajkyňa
pre nariadenie
o označovaní
potravín v EP
RENATE SOMMER:

„Nové nariadenie o označovaní potravín môže
spotrebiteľovi pomôcť cielene sa rozhodovať 
pri nákupe, čím mu umožní prispôsobiť svoju 
výživu vlastným želaniam a potrebám.”
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