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Pozměňovací návrh 311
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
jsou v příloze III stanoveny další povinné 
údaje pro zvláštní druhy nebo skupiny 
potravin.

1. Kromě údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
jsou v příloze III stanoveny další povinné 
údaje pro zvláštní druhy nebo skupiny 
potravin. Povinné údaje se mohou týkat 
způsobu výroby i složení produktu.  

Or. en

Odůvodnění

Je například důležité vědět, zda byly v průběhu výroby použity geneticky modifikované 
organismy.  

Pozměňovací návrh 312
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě uvedených v čl. 9 odst. 1 jsou v 
příloze III stanoveny další povinné údaje 
pro zvláštní druhy nebo skupiny potravin. 

1. U cukrovinek nebo nápojů, které 
obsahují glycyrrhizovou kyselinu nebo její 
amonnou sůl v důsledku přidání této látky 
jako takové (těchto látek jako takových) 
nebo přidání lékořice lysé (Glycyrrhiza 
glabra) v koncentraci 100 mg/kg nebo 
10 mg/l nebo vyšší, se údaj „obsahuje 
lékořici“ připojí bezprostředně za seznam 
složek, pokud není výraz „lékořice“ již 
uveden v seznamu složek nebo v názvu 
dané potraviny. Není-li uveden seznam 
složek, připojí se tento údaj k názvu dané 
potraviny.
U cukrovinek obsahujících glycyrrhizovou 
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kyselinu nebo její amonnou sůl v 
důsledku přidání této látky jako takové 
(těchto látek jako takových) nebo přidání 
lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) v 
koncentraci 4 g/kg nebo vyšší se 
bezprostředně za seznam složek se připojí 
tento údaj: „Obsahuje lékořici. Osoby 
s vysokým krevním tlakem by se měly 
vyvarovat nadměrné spotřeby.“ Není-li 
uveden seznam složek, připojí se tento 
údaj k názvu dané potraviny.
U nápojů obsahujících glycyrrhizovou 
kyselinu nebo její amonnou sůl v 
důsledku přidání této látky jako takové 
(těchto látek jako takových) nebo přidání 
lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) v 
koncentraci 50 mg/l nebo vyšší nebo v 
koncentraci 300 mg/l nebo vyšší v případě 
nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) 
alkoholu1 se za seznam složek připojí 
tento údaj: „Obsahuje lékořici. Osoby s 
vysokým krevním tlakem by se měly 
vyvarovat nadměrné spotřeby.“ Není-li 
uveden seznam složek, připojí se tento 
údaj k názvu dané potraviny.

Or. de

Odůvodnění

Dodatečné povinné údaje pro určité potraviny by neměly být skryty v příloze, nýbrž 
vyjmenovány hned po všeobecných požadavcích. Budou proto doplněny v článku 10 a v 
příslušné příloze III vymazány. 

                                               
1 Tato hladina se vztahuje na výrobky určené k přímé spotřebě nebo rekonstituované výrobky podle 

pokynů výrobců. 
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Pozměňovací návrh 313
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy týkající se povinně vyznačovaných prvků nejsou „jinými než 
podstatnými“ prvky nařízení, které by mohly být případně dohodnuty postupem projednání ve 
výborech. 

Pozměňovací návrh 314
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy týkající se povinně vyznačovaných prvků nejsou „jinými než 
podstatnými“ prvky nařízení, které by mohly být případně dohodnuty postupem projednání ve 
výborech. Může tak učinit pouze zákonodárce. 
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Pozměňovací návrh 315
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. U nápojů, s výjimkou nápojů na bázi 
kávy, čaje nebo kávového nebo 
čajového extraktu, pokud názvy 
potravin obsahují slova „káva“ nebo 
„čaj“, které: 
– jsou určeny ke spotřebě bez 

úpravy a obsahují kofein z 
jakéhokoli zdroje v množství 
vyšším než 150 mg/l, 

– nebo jsou v koncentrované nebo 
sušené formě a po obnovení 
obsahují kofein z jakéhokoli 
zdroje v množství vyšším než 
150 mg/l se údaj „Vysoký obsah 
kofeinu“ uvede ve stejném 
zorném poli jako název nápoje, 
za nímž v závorkách následuje 
odkaz na obsah kofeinu 
vyjádřený v mg/100 ml. 

Or. de

Odůvodnění

Dodatečné povinné údaje pro určité potraviny by neměly skryty být v příloze, nýbrž 
vyjmenovány hned po všeobecných požadavcích. Budou proto doplněny v článku 10 a v 
příslušné příloze III vymazány. 
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Pozměňovací návrh 316
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V některých zemích se velmi vysoké 
procento masa získává ze zvířat, která 
nebyla před porážkou omráčena. Tuto 
informaci je třeba sdělit spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Legislativa EU povoluje porážku zvířat bez omráčení za účelem zajištění potravin pro určité 
náboženské skupiny. Část takového masa se neprodává muslimům ani židům, nýbrž se dodává 
všeobecný trh, kde jej mohou nevědomky zakoupit spotřebitelé, kteří si nepřejí kupovat maso 
pocházející z neomráčených zvířat. Spotřebitelé by tedy měli být informováni, že některé maso 
pochází ze zvířat, která nebyla omráčena. To jim umožní informovaný výběr v souladu 
s vlastními etickými zásadami.

Pozměňovací návrh 317
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U potravin nebo složek potravin s 
přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, 
fytostanoly nebo estery fytostanolů se 
uvádí: 

a) „s přidanými rostlinnými steroly“ nebo 
„s přidanými rostlinnými stanoly“ ve 
stejném zorném poli jako název dané 
potraviny;

b) množství přidaných fytosterolů, esterů 
fytosterolů, fytostanolů nebo esterů 
fytostanolů (vyjádřeno v procentech 
nebo v gramech volných rostlinných 
sterolů/rostlinných stanolů na 100 g 
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nebo 100 ml potraviny) v seznamu 
složek;

c) údaj, že potravina je určena výhradně 
pro osoby, které si přejí snížit 
hladinu cholesterolu v krvi;

d) údaj, že pacienti užívající léky na 
snížení hladiny cholesterolu, by měli 
výrobek konzumovat pod lékařským 
dohledem; 

e) snadno viditelný údaj, že potravina 
nemusí být vhodná pro výživu 
těhotných a kojících žen a dětí ve 
věku do pěti let;

f) doporučení, aby byla potravina 
používána jako součást vyvážené 
a pestré stravy, k níž patří pravidelná 
konzumace ovoce a zeleniny, která 
přispívá k zachování hladiny 
karotenoidů;

g) informace ve stejném zorném poli jako 
údaj vyžadovaný výše uvedeným 
bodem 3, že spotřeba přidaných 
rostlinných sterolů/rostlinných 
stanolů by neměla překročit 3 g/den;

h) definice jedné porce dotyčné potraviny 
nebo složky potravin (přednostně v g nebo 
ml) s údajem o množství rostlinných 
sterolů/rostlinných stanolů obsažených v 
každé porci.

Or. de

Odůvodnění

Dodatečné povinné údaje pro určité potraviny by neměly být skryty v příloze, nýbrž 
vyjmenovány hned po všeobecných požadavcích. Budou proto doplněny v článku 10 a v 
příslušné příloze III vymazány. 
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Pozměňovací návrh 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U zvláštních druhů nebo skupin potravin 
může Komise ve výjimečných případech 
stanovit odchylky od požadavků 
stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. b) a f), 
pokud nebudou tyto odchylky na úkor 
vhodné informovanosti konečného 
spotřebitele a zařízení společného 
stravování. 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.

Výrobky vyráběné ručně 
v mikropodnicích jsou vyňaty z požadavku 
uvedeného v čl. 9 odst. 1 písm. l), pokud se 
prodávají v místě výroby a prodejní 
personál je schopen poskytnout nutriční 
údaje. Informace je také možné sdělovat 
pomocí etiket na regálech.

Or. en

Odůvodnění

Neměla by existovat možnost dalších odchylek. Výjimky lze povolit pouze mikropodnikům 
s ruční výrobou produktů.  

Pozměňovací návrh 319
Richard Seeber

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 a hmotnostech a 
mírách. Použijí se ustanovení nařízení 
2007/45/ES, které stanoví čisté množství 
potravin v hotovém balení.

Or. de
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Odůvodnění

V zájmu větší srozumitelnosti  nařízení by měl být doplněn odkaz na směrnici 2007/45/ES, 
která stanoví čisté množství potravin v hotovém balení.  

Pozměňovací návrh 320
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s tímto nařízením jsou 
povinné informace o potravinách 
k dispozici a jsou snadno přístupné u 
všech potravin.

1. V souladu s tímto nařízením jsou nutné 
informace o potravinách k dispozici a 
jsou snadno přístupné u všech potravin.

Or. de

Odůvodnění

Jazykové přizpůsobení v souladu se stávající terminologií směrnice o označování potravin 
2000/13/ES.

Pozměňovací návrh 321
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost 
určitých povinných údajů jiným způsobem 
než na balení nebo na etiketě za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady a požadavky stanovené v kapitole 
II tohoto nařízení. 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
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Or. en

Odůvodnění

Uvádění povinných údajů je jádrem tohoto nařízení. Prostředky, jejichž pomocí se tyto 
informace poskytují, nemohou být měněny prostřednictvím opatření navržených ke změnám 
jiných než podstatných prvků tohoto nařízení.  

Pozměňovací návrh 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost 
určitých povinných údajů jiným způsobem 
než na balení nebo na etiketě za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady a požadavky stanovené v kapitole 
II tohoto nařízení. 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

Uvádění povinných údajů je jádrem tohoto nařízení. Prostředky, jejichž pomocí se tyto 
informace poskytují, nemohou být měněny prostřednictvím opatření navržených ke změnám 
jiných než podstatných prvků tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 323
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost 
určitých povinných údajů jiným způsobem 
než na balení nebo na etiketě za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady a požadavky stanovené v kapitole 
II tohoto nařízení. 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

Uvádění povinných údajů je jádrem tohoto nařízení. Prostředky, jejichž pomocí se tyto 
informace poskytují, nemohou být měněny prostřednictvím opatření navržených ke změnám 
jiných než podstatných prvků tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 324
Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost 
určitých povinných údajů jiným způsobem 
než na balení nebo na etiketě za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady a požadavky stanovené v kapitole 
II tohoto nařízení. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 

vypouští se
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odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Povinné informace o potravinách by měly být vždy k dispozici přímo konečnému spotřebiteli, 
a podle precedenčního práva EU (C-85/94) je jediný způsob, jak toto zajisti, poskytovat je na 
etiketě. Kupující nemusí být vždy konečným spotřebitelem.  
Tento pozměňovací návrh navrhuje posílení ochrany spotřebitele, zavedení právní jistoty pro 
provozovatele a zamezení zvyšování množství povinných údajů jinými prostředky, a rovněž 
jejich ochranu před neodpovídajícími finančními břemeny, které by mohla přinést zásada 
„jiného způsobu“.

Pozměňovací návrh 325
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost 
určitých povinných údajů jiným způsobem 
než na balení nebo na etiketě za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady a požadavky stanovené v kapitole 
II tohoto nařízení. 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

Seznam povinných údajů je jádrem nařízení. Proto by se povinné uvádění těchto údajů nemělo 
měnit postupem projednání ve výborech, který je navržen pro doplnění jiných než podstatných 
prvků.  
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Pozměňovací návrh 326
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. U nebalených potravin nebo potravin 
balených na žádost spotřebitele v místě 
prodeje nebo u potravin balených s 
ohledem na okamžitý prodej (volně ložené 
zboží) upraví členské státy druh a způsob 
informací velkoodběratelů a konečných 
spotřebitelů. Komisi neprodleně informují 
o provedených opatřeních. 

Or. de

Odůvodnění

Článek 41 se jako samostatný předpis se zvláštními pravomocemi členských států ruší. Druh a 
způsob informací u volně loženého zboží jsou v kompetenci členských států. Formulace 
odpovídá platné úpravě směrnice o označování potravin 2000/13/ES.

Pozměňovací návrh 327
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Článek 41 se použije v případě potravin 
nabízených k prodeji konečným 
spotřebitelům bez balení nebo v případě 
potravin balených v místě prodeje na 
žádost spotřebitele nebo potravin balených 
pro okamžitý prodej.  

Or. en

Odůvodnění

V důsledku problémů vyplývajících z označování nebalených potravin včetně potravin 
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prodávaných v zařízeních společného stravování je třeba je vyjmout z povinnosti uvádět údaje 
na balení, s výjimkou informací o alergenech.   

Pozměňovací návrh 328
Thomas Ulmer

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 se 
použije následující:
a) V případě nebalených potravin 
nabízených k prodeji konečným 
spotřebitelům nebo poskytovatelům 
hromadného stravování nebo v případě 
potravin balených v místě prodeje na 
žádost spotřebitele nebo potravin pro 
okamžitý prodej mohou členské státy 
přijmout podrobná pravidla týkající se 
způsobu, jak je třeba zobrazovat údaje 
uvedené v článcích 9 a 10.  
b) Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvádění některých 
údajů zmiňovaných v odstavci 1 
s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c) pod podmínkou, že se 
spotřebitelům či poskytovatelům 
hromadného stravování dostane 
dostatečných informací.
d) Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
text opatření uvedených v odstavcích 1 a 
2.

Or. en

Odůvodnění

Kapitola VI o vnitrostátních ustanoveních by měla být vypuštěna a nahrazena přístupem 
Společenství s cílem dosáhnout v celé EU plné harmonizace.
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Pozměňovací návrh 329
Péter Olajos

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 se 
použije následující:

a) V případě nebalených potravin 
nabízených k prodeji konečným 
spotřebitelům nebo poskytovatelům 
hromadného stravování nebo v případě 
potravin balených v místě prodeje na 
žádost spotřebitele nebo potravin pro 
okamžitý prodej mohou členské státy 
přijmout podrobná pravidla týkající se 
způsobu, jak je třeba zobrazovat údaje 
uvedené v článcích 9 a 10.
b) Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvádění některých 
údajů zmiňovaných v odstavci 1 
s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c) pod podmínkou, že se 
spotřebitelům či poskytovatelům 
hromadného stravování dostane 
dostatečných informací.
d) Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
text opatření uvedených v odstavcích 1 a 
2.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění článku 41 o vnitrostátních opatřeních u nebalených potravin. 
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Pozměňovací návrh 330
Horst Schnellhardt

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 se 
použije následující:
a) V případě nebalených potravin 
nabízených k prodeji konečným 
spotřebitelům nebo poskytovatelům 
hromadného stravování nebo v případě 
potravin balených v místě prodeje na 
žádost spotřebitele nebo potravin pro 
okamžitý prodej mohou členské státy 
přijmout podrobná pravidla týkající se 
způsobu, jak je třeba zobrazovat údaje 
uvedené v článcích 9 a 10.
b) Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvádění některých 
údajů zmiňovaných v odstavci 1 
s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c) pod podmínkou, že se 
spotřebitelům či poskytovatelům 
hromadného stravování dostane 
dostatečných informací.
d) Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
text opatření uvedených v odstavcích 1 a 
2.

Or. en

Odůvodnění

Kapitola VI o vnitrostátních ustanoveních by měla být vypuštěna a nahrazena přístupem 
Společenství s cílem dosáhnout v celé EU plné harmonizace.
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Pozměňovací návrh 331
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě balených potravin a 
nebalených potravin prodávaných na 
místním a zemědělském trhu se nutnost 
všech povinných údajů z článku 9 či 
jiných ustanovení o označování, které je 
třeba poskytovat spotřebiteli podle práva 
ES, vykládá flexibilně tak, aby bylo možné 
poskytnout povinné údaje na tabuli, 
označení nebo jinými prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Pozměňovací návrh 332
Horst Schnellhardt

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 

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), 
povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 se
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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.

uvedou způsobem zajišťujícím čitelnost.

Or. en

Odůvodnění

Písmo o velikosti nejméně 3 mm je prakticky nemožné. Současný požadavek „zřetelně čitelné“ 
dostačuje a vyžaduje pouze zvýšení sledování bezpečnosti potravin v této oblasti. 

Pozměňovací návrh 333
Thomas Ulmer

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), 
povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1, se
uvedou způsobem zajišťujícím čitelnost.

Or. en

Odůvodnění

Písmo o velikosti nejméně 3 mm je prakticky nemožné. Současný požadavek „zřetelně čitelné“ 
dostačuje a vyžaduje pouze zvýšení sledování bezpečnosti potravin v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 334
Karl-Heinz Florenz

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 tak, aby byly jasně čitelné.

Or. de

Odůvodnění

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 

Pozměňovací návrh 335
Péter Olajos

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 
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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.

potravin s ohledem na požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), 
povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1, se
uvedou způsobem zajišťujícím čitelnost.

Or. en

Odůvodnění

Velikost písma 3 mm by vedla k vysokým nákladům na straně firem. Tento návrh by firmy nutil 
zvětšovat malá balení. Trendem poslední doby je omezování velikosti balení v souladu se 
snižováním dopadu na životní prostředí a nabízení menších velikostí porcí spotřebitelům ze 
zdravotních a výživových důvodů.  

Pozměňovací návrh 336
Lambert van Nistelrooij

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, uvedou se tak způsobem 
zajišťujícím čitelnost. 

Or. en

Odůvodnění

Povinnost 3 mm je pro povinné informace příliš malá. Přísné dodržování pravidla o velikosti 
3 mm by čitelnost informací na etiketě příliš nezvýšilo. 
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Pozměňovací návrh 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

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), 
povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1, se
uvedou způsobem zajišťujícím čitelnost.

Or. en

Odůvodnění

Způsob zajištění čitelnosti bude vhodnější dohodnout prostřednictvím instruktážního 
dokumentu, který prodiskutují a odsouhlasí zúčastněné strany a vnitrostátní (vykonávající) 
úřady.

Pozměňovací návrh 338
Avril Doyle

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 způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem a 
pozadím.
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Or. en

Odůvodnění

Minimální velikost písma u všech povinných informací, zejména v kombinaci s národním 
jazykem, omezí množství informací, které lze na etiketě uvést, zejména pokud je pro ně již 
omezený prostor, např. na lahvích. Volný pohyb na vnitřním trhu bude negativně zasažen, 
protože se sníží počet zemí, které lze umístit na etiketu určenou pro několik trhů na jednou. To 
povede ke komplikacím v logistice a dodatečným nákladům na straně výrobců, a tedy i 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 339
Dagmar Roth-Behrendt

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 písmem o velikosti 1 mm, a 
uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně 
velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek minimální velikosti písma 3 mm není potřebný a u mnoha potravin by vedl k tomu, 
že by nemohly být uvedeny ani povinné údaje.  
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Pozměňovací návrh 340
John Bowis

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 písmem, jehož výška x podle 
definice v příloze * je větší nebo rovna 1,2 
mm. Faktory uvedené v příloze ** mohou 
ovlivňovat čitelnost a je nutno na ně brát 
při navrhování etikety ohled.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba měřitelných, a tedy vynutitelných kritérií pro zlepšení zřetelnosti etiket. Přestože 
minimální velikost písma nemusí zaručovat celkovou zřetelnost, tento odstavec zajišťuje, aby 
byla brána v úvahu celá řada faktorů, které ovlivňují zřetelnost (tj. kontrast, typ písma,
rozmístění apod.).

Pozměňovací návrh 341
María Sornosa Martínez

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 

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 
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uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně 
velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně 
velký kontrast mezi tiskem a pozadím. 
Zmíněné povinné údaje bude stejně tak 
nutno tisknout Braillovým písmem, aby je 
mohli správně přečíst i nevidomí občané.

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že je nezbytné ustanovit povinnost uvádět povinné údaje v Braillově písmu, 
aby si nevidomí občané mohli na etiketách výrobků přečíst povinné údaje.

Pozměňovací návrh 342
Dagmar Roth-Behrendt

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 písmem o velikosti 2 mm, a 
uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně 
velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek minimální velikosti písma 3 mm není potřebný a u mnoha potravin by vedl k tomu, 
že by nemohly být uvedeny ani povinné údaje.  
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Pozměňovací návrh 343
Magor Imre Csibi

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),
povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 se 
vytisknout tak, aby byly jasně čitelné. Než 
vstoupí právní úprava v platnost, sestaví 
Evropská komise ve spolupráci se zástupci 
příslušných zájmových skupin závazná 
pravidla týkající se čitelnosti informací o 
potravinách pro spotřebitele. 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 344
Richard Seeber

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 nutné údaje stanovené v čl. 9 odst. 
1 uvedeny na obalu nebo na etiketě k němu 
připevněné, vytisknou se způsobem, který 
zajistí jejich čitelnost.
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Or. de

Odůvodnění

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Pozměňovací návrh 345
Antonio De Blasio

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.

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), povinné údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 se vytisknou na 
obalu nebo na etiketě tak, aby byly snadno 
čitelné. Evropská komise navrhne ve 
spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami závazná pravidla upravující 
čitelnost informací pro spotřebitele, které 
jsou uváděny na potravinách. Tato 
pravidla nebudou upravovat rozměry 
písma obecně, ale stanoví poměry mezi 
rozměrem etikety a informací na ní 
povinně uvedených. Tato opatření, jež 
mají za účel změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se 
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přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. hu

Odůvodnění

Souhlasíme s odstraněním povinné velikosti písma 3 mm, která je uvedena v návrhu Komise. 
Důležité je, aby později odborníci a zúčastněné strany společně vypracovali závazná pravidla 
týkající se čitelnosti a aby se v budoucnu neurčovala pouze obecně, konkrétní velikost písma 
totiž nemá stejný účinek na větší etiketě jako na etiketě v menším provedení. Proto je důležité, 
aby se velikost písma rozhodovala přiměřeně v poměru k rozměrům etikety.

Pozměňovací návrh 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

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
v jasně čitelném formátu, včetně velikosti 
písma s výškou x (referenční údaj obvykle 
používaný pro písmo je výška malého 
písmene x) nejméně 1,7 mm a dostatečně
velkého kontrastu mezi tiskem a pozadím.

Další prvky, které je pro zajištění čitelnosti 
informací o potravinách vzít v úvahu, jsou 
rozmístění textu, styl, velikost a barva typu 
písma, barva pozadí, balení a tisk a zorná 
vzdálenost a úhel.  
Komise sestaví pravidla, která určí, jak je 
tyto prvky třeba používat, má-li být 
spotřebitelům zajištěna čitelnost informací 
o potravinách. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
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postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se částečně inspiruje normami ISO. Veškeré informace uvedené na 
etiketě musí být pro spotřebitele jasně viditelné a zřetelně čitelné.  

Pozměňovací návrh 347
Péter Olajos

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),
povinné údaje vyjmenované v čl. 9 odst. 1
se vytisknou na obalu nebo etiketě tak, aby 
byly snadno čitelné.

Evropská komise navrhne ve spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami 
závazná pravidla upravující čitelnost 
informací pro spotřebitele, které jsou 
uváděny na potravinách.  

Or. en

Odůvodnění

Jelikož má tato otázka významné dopady na potravinářský a nápojový průmysl, tyto zásady je 
třeba sestavovat pouze ve veřejné konzultaci se všemi zúčastněnými stranami, aby byla 
zajištěna transparentnost postupu a aby všechny strany mohly předložit své názory.  
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Pozměňovací návrh 348
Renate Sommer

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), 
povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 se 
vytisknou na obalu nebo na etiketě tak, aby 
byly snadno čitelné.

Evropská komise navrhne ve spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami 
závazná pravidla upravující čitelnost 
informací pro spotřebitele, které jsou 
uváděny na potravinách. Tato opatření, 
jež mají za účel změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Pozměňovací návrh 349
Mojca Drčar Murko

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

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 písmem o pevné velikosti 3 
mm a uvedou způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem a 
pozadím. 

Kritéria, která určují, co tvoří významný 
kontrast mezi tiskem a pozadím, se stanoví 
zavedením opatření přijatých Komisí. 
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

Odůvodnění

Konkrétní požadavky jsou nepostradatelné pro to, aby mohly orgány dohledu nad 
potravinami efektivně kontrolovat čitelnost informací o potravinách.  

Pozměňovací návrh 350
Péter Olajos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 
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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. 

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 pevné velikosti 3 
mm a uvedou způsobem zajišťujícím 
dostatečně velký kontrast mezi tiskem a 
pozadím. 

Kritéria, která určují, co tvoří významný 
kontrast mezi tiskem a pozadím, se stanoví 
zavedením opatření přijatých Komisí. 
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

Odůvodnění

Konkrétní požadavky jsou nepostradatelné pro to, aby mohly orgány dohledu nad 
potravinami efektivně kontrolovat čitelnost informací o potravinách.

Pozměňovací návrh 351
Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria, která určují, co tvoří významný 
kontrast mezi tiskem a pozadím, i další 
důležitá ustanovení se stanoví zavedením 
opatření přijatých Komisí. 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



AM\762307CS.doc 33/173 PE418.218v01-00

CS

Odůvodnění

V textu nařízení je třeba stanovit konkrétní požadavky na velikost písma, aby se odstranila 
současná právní nejistota v souvislosti s otázkou, co představuje čitelnou etiketu, a aby 
orgány potravinové kontroly následně mohly efektivněji kontrolovat čitelnost informací o 
potravinách. Dále je za účelem objasnění dalších zásad pro provozovatele a orgány dohled 
nad potravinami třeba zavést konkrétní kritéria pro určení „dostatečného kontrastu“ i další 
podstatná ustanovení.

Pozměňovací návrh 352
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria, která určují, co tvoří významný 
kontrast mezi tiskem a pozadím i další 
důležitá ustanovení se stanoví zavedením 
opatření přijatých Komisí. 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

Odůvodnění

V textu nařízení je třeba stanovit konkrétní požadavky na velikost písma, aby se odstranila 
současná právní nejistota v souvislosti s otázkou, co představuje čitelnou etiketu, a aby 
orgány potravinové kontroly následně mohly efektivněji kontrolovat čitelnost informací o 
potravinách. Dále je za účelem objasnění dalších zásad pro provozovatele a orgány pro 
dohled nad potravinami třeba zavést konkrétní kritéria pro určení „dostatečného kontrastu“ i 
další podstatná ustanovení.
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Pozměňovací návrh 353
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Komise navrhne společně 
s relevantními zúčastněnými stranami 
pokyny pro čitelnost.

Or. de

Odůvodnění

Místo výběru pouhého prvku čitelnosti etikety se doporučuje obsáhlá formulace vytvořením 
pokynů EU, které budou schváleny zúčastněnými stranami a příslušnými orgány. 

Pozměňovací návrh 354
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) U konkrétních potravin s povinnými 
požadavky na označování uvedenými ve 
zvláštních právních předpisech 
Společenství, kromě potravin uvedených v 
čl. 9 odst. 1, má být vhodná velikost písma 
taková, aby uspokojila spotřebitelskou 
potřebu čitelnosti dodatečných informací 
ve vztahu ke specifickému použití těchto 
potravin.

Or. en

Odůvodnění

Produkty PARNUTS (potraviny pro zvláštní výživu) již ve srovnání s obecnými potravinami 
musí uvádět další povinné informace na etiketě, mají-li splňovat právní požadavky EU. 
Typická etiketa potraviny PARNUTS obsahuje značné množství informací, například nutriční 
údaje, složky, podrobnosti o vhodnosti použití u určitých skupin či zdravotních stavů, celkový 
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návod k použití, v případě potřeby i kontraindikace a varování, a povinné údaje, které odlišují 
produkty PARNUTS od obyčejných potravin. Některé specializované produkty jsou označeny 
více než jedním jazykem, aby vyhověly regulatorním požadavkům a minimální provozní 
kapacitě. Obaly také mohou být relativně malé. Na tomto základě je pro tyto výrobky velmi 
složité uvádět povinné informace stanovené v článku 9 ve velikosti písma 3 mm. 

Pozměňovací návrh 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) U konkrétních potravin s povinnými 
požadavky na označování uvedenými ve 
zvláštních právních předpisech 
Společenství, kromě potravin uvedených v 
čl. 9 odst. 1, má být vhodná velikost písma 
taková, aby uspokojila spotřebitelskou 
potřebu čitelnosti dodatečných informací 
ve vztahu ke specifickému použití těchto 
potravin.

Or. en

Odůvodnění

Potraviny pro zvláštní výživu uvádějí další povinné podrobnosti o vhodnosti použití, celkový 
návod k použití, v případě potřeby kontraindikace, varování a lékařské informace. U těchto 
potravin není dosažitelné uvádění informací podle čl. 9 odst. 1 ve velikosti písma 3 mm vedle 
dalších povinných informací na etiketě. Proto by výrobky PARNUTS měly být vyňaty 
z požadavku na minimální velikost písma.  

Pozměňovací návrh 356
Cristiana Muscardini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. U konkrétních potravin s povinnými 
požadavky na označování uvedenými ve 
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zvláštních právních předpisech 
Společenství, kromě potravin uvedených v 
čl. 9 odst. 1, má být vhodná velikost písma 
taková, aby uspokojila spotřebitelskou 
potřebu čitelnosti dodatečných informací 
ve vztahu ke specifickému použití těchto 
potravin.

Or. it

Odůvodnění

Z důvodů jasnosti různých legislativních opatření v souvislosti s etiketami, určených pro 
takové zvláštní výrobky.

Pozměňovací návrh 357
John Bowis

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), f) a k) se uvádějí ve stejném zorném 
poli. 

Or. en

Odůvodnění

Údaje o datu (písm. f)) je třeba zahrnout do stejného zorného pole jako v současné právní 
úpravě (směrnice č. 2000/13/EC).

Pozměňovací návrh 358
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

 Odůvodnění

Spotřebitel je zvyklý nacházet zároveň datum minimální trvanlivosti výrobku nebo odkaz na 
místo, kde se datum na etiketě nachází. Bylo by tedy vhodné začlenit jej do stejného zorného 
pole spolu s označením výrobku, čistým množstvím potraviny a obsahu alkoholu. 

Pozměňovací návrh 359
Dagmar Roth-Behrendt

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 potisknutelná
plocha měří méně než 80 cm².

Or. de

Odůvodnění

Úpravy výjimek týkající se velikosti obalu v návrhu Komise jsou neproveditelné a nepraktické. 

Pozměňovací návrh 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

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. Evropská komise sestaví pravidla, která 
určí, jak je třeba použít prvky uvedené 
v čl. 14 odst. 1, aby bylo zajištěna čitelnost 
informací o potravinách pro spotřebitele u 
obalů nebo nádob s velmi omezenou 
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povrchovou plochou. 

Or. en

Odůvodnění

Informace, které jsou uvedeny na všech obalech bez ohledu na velikost, musí být pro 
spotřebitele jasně čitelné, jinak ztrácejí smysl.

Pozměňovací návrh 361
Thomas Ulmer

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 100 cm2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byla povinná minimální velikost písma, je třeba zvážit účinnou výjimku pro malá 
balení. 100 cm2 je nejmenší povrch potřebný pro minimální velikost písma, jak ji navrhuje 
Komise.

Pozměňovací návrh 362
John Bowis

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, kde povinné informace o 
potravině zabírá prostor větší nebo 
rovný 50 % největší plochy obalu nebo 
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nádoby. U těchto výrobků je třeba 
zvážit kritéria uvedená v příloze **.

Or. en

Odůvodnění

Nejmenší velikost písma 3 mm je nepraktická, zejména u malých balení. Tento odstavec by 
zajistil výjimku všem malým obalům a výrobkům skutečně omezeným dostupností plochy na 
etiketě. Zamezilo by se tím i potřebě větších materiálů na obaly a etikety.   

Pozměňovací návrh 363
Horst Schnellhardt

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 100 cm2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byla povinná minimální velikost písma, je třeba zvážit účinnou výjimku pro malá 
balení. 100 cm2 je nejmenší povrch potřebný pro minimální velikost písma, jak ji navrhuje 
Komise.

Pozměňovací návrh 364
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby 
byly dobře viditelné, snadno čitelné a 

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby 
byly dobře viditelné, snadno čitelné a 
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případně nesmazatelné. Nesmějí být 
žádným způsobem skryty, zastřeny, 
zastíněny nebo přerušeny jiným textem 
nebo vyobrazením či jiným zásahem.

případně nesmazatelné. Nesmějí být 
žádným způsobem skryty, zastřeny nebo 
přerušeny jiným textem nebo vyobrazením 
či jiným zásahem.

Or. en

Odůvodnění

K tomuto pozměňovacímu návrhu v takovém znění není poskytnuto žádné odůvodnění a žádné 
není zjevné. Opět se zavádí nedefinovaný termín („zastíněný“), který by pouze vyvolal diskusi 
a problémy v každodenním používání právní úpravy – bez zjevného důvodu.  

Pozměňovací návrh 365
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby 
byly dobře viditelné, snadno čitelné a 
případně nesmazatelné. Nesmějí být 
žádným způsobem skryty, zastřeny, 
zastíněny nebo přerušeny jiným textem 
nebo vyobrazením či jiným zásahem.

6. Povinné informace o potravině se 
vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby 
byly dobře viditelné, snadno čitelné a 
nesmazatelné. Nesmějí být žádným 
způsobem skryty, zastřeny, zastíněny nebo 
přerušeny jiným textem nebo vyobrazením 
či jiným zásahem.

Or. es

Odůvodnění

Není srozumitelné, proč by povinné údaje měly být nesmazatelné či neodstranitelné jen 
v některých případech.
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Pozměňovací návrh 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a

1. Pokud není země původu nebo 
provenience potraviny shodná se zemí 
původu nebo proveniencí hlavní složky 
(složek), je třeba uvést také zemi původu 
nebo provenienci této složky (složek).

2. U masa s výjimkou hovězího a telecího 
je možné uvést označení země původu 
nebo provenienci jako jedno místo pouze v 
případě, pokud byla zvířata narozena, 
chována a poražena ve stejné zemi nebo 
místě. V ostatních případech je třeba uvést 
informace o odlišném místě narození, 
chovu a porážky.  

3. Komise stanoví zavádění pravidel 
týkajících se použití odstavce 1. 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.

4. Komise stanoví zavádění pravidel 
týkajících se podmínek a kritérií použití 
údajů poskytovaných dobrovolně. 
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

Odůvodnění

Je v zájmu spotřebitelů vědět, kde byl produkt vyroben. Proto by mělo být vyžadováno 
povinné označování země původu.  
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Pozměňovací návrh 367
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. a a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinné informace o potravině musí být 
k dispozici před dokončením nákupu a 
musí být uvedeny na materiálu 
podporujícím prodej na dálku nebo musí 
být poskytnuty prostřednictvím jiných 
vhodných prostředků; 

a) povinné informace o potravině musí být 
k dispozici před dokončením nákupu a 
v okamžiku doručení a musí být uvedeny 
na materiálu podporujícím prodej na dálku 
nebo musí být poskytnuty prostřednictvím 
jiných vhodných prostředků;

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, proč se činí rozdíl mezi informací, která musí být k dispozici v okamžiku nákupu, 
a informací, která musí být k dispozici v okamžiku doručení. Tento rozdíl by mohl vést ke 
ztrátě informací podstatných pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 368
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinné informace o potravině musí být 
k dispozici před dokončením nákupu a 
musí být uvedeny na materiálu 
podporujícím prodej na dálku nebo musí 
být poskytnuty prostřednictvím jiných 
vhodných prostředků;

a) povinné informace o potravině musí být 
k dispozici před uzavřením smlouvy a být 
čitelné způsobem vhodným pro použitý 
prostředek dálkové komunikace; 
spotřebitel obdrží povinné informace na 
trvanlivém nosiči v přiměřené lhůtě od 
uzavření smlouvy a nejpozději podle čl. 13 
odst. 2 tohoto nařízení v okamžiku 
doručení potraviny.  
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Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění odráží přístup použitý v ostatních relevantních spotřebitelských zákonech 
EU.  

Pozměňovací návrh 369
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povinné informace o potravinách (tj. údaje vyjmenované v čl. 9 odst. 1 a dodatečné povinné 
údaje pro zvláštní skupiny potravin uvedené v příloze III) musí být k dispozici před 
dokončením nákupu. Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byly všechny povinné informace o 
potravině vyžadované v čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), h) a k) k dispozici i v případě nákupu na 
dálku.  

Pozměňovací návrh 370
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byly všechny povinné informace o potravině vyžadované 
v čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), h) a k) k dispozici při dokončení nákupu i v případě nákupu na 
dálku. 

Pozměňovací návrh 371
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a j) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

Or. de

Odůvodnění

Obsah alkoholu alkoholických nápojů je nesmírně důležitá informace, která musí být
spotřebiteli známa již před dodáním produktu v případě prodeje na dálku, popř. prodeje on-
line. Návod k upotřebení je naproti tomu nutní teprve při použití potraviny a může být tedy 
sdělen k okamžiku doručení. 

Pozměňovací návrh 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), 
h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku 
doručení.

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. f) jsou 
povinné pouze v okamžiku doručení.

Or. en
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Odůvodnění

S výjimkou data minimální trvanlivosti, které nelze uvést předem, by měly potraviny 
prodávané na dálku splňovat stejné požadavky na informace jako potraviny prodávané v 
obchodech.  

Pozměňovací návrh 373
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 2, uvedou se 
povinné informace o potravině v jazyce 
snadno srozumitelném pro spotřebitele 
v členských státech, kde je potravina 
uvedena na trh.

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 2, uvedou se
povinné informace o potravině v jazyce 
nebo jazycích používaných v členském 
státě, kde je potravina uvedena na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Spotřebitel musí obdržet informace o potravinách ve svém jazyce.

Pozměňovací návrh 374
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, v nichž je potravina 
uváděna na trh, mohou na svém území 
stanovit, že údaje musí být uvedeny v 
jednom nebo více jazycích z úředních 
jazyků Společenství.

vypouští se

Or. de



PE418.218v01-00 46/173 AM\762307CS.doc

CS

Odůvodnění

Návrh Komise již není s ohledem na rostoucí mobilitu spotřebitele v EU aktuální. Odst. 2 by 
měl být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 375
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, v nichž je potravina 
uváděna na trh, mohou na svém území 
stanovit, že údaje musí být uvedeny v 
jednom nebo více jazycích z úředních 
jazyků Společenství.

2. Členské státy, v nichž je potravina 
uváděna na trh, mohou na svém území 
stanovit, že údaje musí být uvedeny v 
jednom nebo více jazycích z úředních 
jazyků Společenství. Tyto požadavky 
nicméně nesmí bránit tomu, aby byly 
povinné údaje namísto toho poskytnuty 
v jiných jazycích EU, které jsou pro 
spotřebitele v jednotlivých členských 
státech snadno srozumitelné. 

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli povinné údaje o potravinách musí být poskytnuty v jazyce srozumitelném pro 
spotřebitele, neměla by pravidla narušit volný pohyb zboží. Jazyková pravidla by měla být 
dostatečně flexibilní, aby spotřebitelům umožnila přísun informací v jazyce, kterému, ač 
možná není jejich mateřským jazykem, bez potíží rozumí. Judikatura Soudního dvora tuto 
flexibilitu podporuje.  

Pozměňovací návrh 376
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 nebrání tomu, 
aby byly údaje uvedeny v několika 

3. Ustanovení odstavce 1 nebrání tomu, 
aby byly údaje uvedeny v několika 
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jazycích. jazycích.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení článku 16 překračují rámec o označování potravin 2000/13/ES a případné 
jurisdikce Evropského soudního dvora. Použití by mělo zůstat v jazyce snadno srozumitelném 
pro spotřebitele. Také cizojazyčná označení musí být dovolena, pokud jsou snadno 
srozumitelná. Měřítkem pro posouzení toho, co je snadno srozumitelné ve smyslu tohoto 
ustanovení, je podle právních předpisů o potravinách vždy obvyklé vnímání informovaného 
průměrného spotřebitele. 

Pozměňovací návrh 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, 
krčkovou nebo rukávovou etiketou, jsou 
povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a), c), e), f) a l).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že se produkt prodává ve skleněných lahvích, není důvodem pro vypuštění 
povinných údajů podle článku 9.  
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Pozměňovací návrh 378
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a), c), e), f) a l).

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a), c), e) a f).

Or. de

Odůvodnění

Povinné uvedení nutriční hodnoty se zamítá. Právě skleněné lahve, které jsou určeny k 
opětovnému použití, se zpravidla uvádějí jako jednotlivá množství (např. 200 ml nebo 250 
ml). Místo pro umístění povinných údajů je u těchto lahví malé. Proto by měl být zachován 
stávající rozsah povinných údajů, tzn. údaj o názvu potraviny, čistém množství, alergenech a 
datu minimální trvanlivosti (srov. čl. 13 odst. 4 o označování potravin 2000/13/ES).

Pozměňovací návrh 379
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a), c), e), f) a l).

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a) až d), e), f), g) a l).

Or. fr
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má rozšířit povinné údaje poskytované spotřebitelům; společně 
s pozměňovacím návrhem k čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh 380
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a), c), e), f) a l).

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a), b), c), d), e), f), g) a l).

Or. en

Odůvodnění

Informace z čl. 9 odst. 1: b) „seznam složek“, d) „množství určitých složek nebo skupin 
složek“ a g) „zvláštní podmínky uchování a použití“ by měly být povinné také v případě 
produktů balených do skleněných lahví určených k opakovanému použití.  

Pozměňovací návrh 381
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny, a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a), c), e), f) a l). Údaj podle čl. 9 odst. 1 
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a), c), e), f) a l). písm. l) se vztahuje pouze na informace 
podle čl. 29 odst. 1 písm. a).

Or. de

Odůvodnění

K opětovnému použití některých skleněných lahví s nesmazatelným nápisem se běžně nabízejí 
jako jednotlivé porce (např. 200 ml nebo 250 ml) a mají pouze velmi omezenou 
potisknutelnou plochu. Pro úplný údaj o nutriční hodnotě by na této malé potisknutelné ploše 
nebylo místo. Proto by měl být údaj o nutriční hodnotě v důležitých informacích pro 
spotřebitele – energetická hodnota – omezen. 

Pozměňovací návrh 382
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a), c), e), f) a l).

1. V případě skleněných lahví určených k 
opakovanému použití, které jsou 
nesmazatelně označeny a které z tohoto 
důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou 
nebo rukávovou etiketou, jsou povinné 
pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a), b), c), d), e), f), g) a l).

Or. en

Odůvodnění

Informace z čl. 9 odst. 1: b) „seznam složek“, d) „množství určitých složek nebo skupin 
složek“ a g) „zvláštní podmínky uchování a použití“ by měly být povinné také v případě 
produktů balených do skleněných lahví určených k opakovanému použití.
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Pozměňovací návrh 383
Péter Olajos

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace podle čl. 9 odst. 1 písm. l) se 
omezí na informace podle čl. 29 odst. 1 
písm. a).  

Or. en

Odůvodnění

Skleněné lahve, které jsou určené k opakovanému použití, jsou prodávány obvykle jako jedna 
porce (např. 200 ml nebo 250 ml) a místo dostupné pro označení je u těchto lahví těsné. 
Kompletní nutriční údaje by se na tuto malou plochu vhodnou pro tisk nevešly a proto by měl 
být rozsah nutričních údajů omezen na – pro spotřebitele nejdůležitější informaci –
energetickou hodnotu. 

Pozměňovací návrh 384
Avril Doyle

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 10 cm2,
nebo miniaturních lahví, jejichž největší 
etiketa nepřesahuje velikost 25 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.

Or. en

Odůvodnění

V některých sektorech, zejména u lihovin, je široce rozšířený prodej miniaturních lahviček, 
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obvykle o obsahu 5 cl. Vzhledem k jejich malé velikosti a roli „ochutnávacích sad“ je vhodné, 
aby byly zvýhodněny vynětím z určitých požadavků na označování. Lahve však nelze 
jednoduše změřit a stanovit největší plochu. I pro orgány vymáhající právo je tedy jednodušší 
stanovit jako rozhodující faktor maximální velikost.

Pozměňovací návrh 385
Horst Schnellhardt

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 potisknutelná plocha měří méně 
než 100 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.

Or. en

Odůvodnění

Snadná čitelnost obalu však vyžaduje výjimku pro plochy menší než 100 cm², ne pouze 10 cm². 
Například tyčinka má potisknutelnou plochu 70 cm². 

Pozměňovací návrh 386
Thomas Ulmer

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 potisknutelná plocha měří méně 
než 100 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 
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spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Snadná čitelnost obalu však vyžaduje výjimku pro plochy menší než 100 cm², ne pouze 10 cm². 
Například tyčinka má potisknutelnou plochu 70 cm². 

Pozměňovací návrh 387
Lambert van Nistelrooij

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 potisknutelná plocha měří méně 
než 100 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.

Or. en

Odůvodnění

Povinné informace budou brzy zabírat více než 10 cm². Informace by tedy měly být povinné, 
pouze pokud je velikost obalu větší než 100 cm².

Pozměňovací návrh 388
Richard Seeber

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 

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší potisknutelná plocha měří méně 
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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.

než 100 cm2 nebo jejichž čisté množství je 
nižší než 30 g, 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.

Or. de

Odůvodnění

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Pozměňovací návrh 389
Karl-Heinz Florenz

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 potisknutelná plocha měří méně 
než 50 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.

Or. de
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Odůvodnění

Velikost balení žvýkaček činí 10 cm². Pro většinu výrobků tohoto druhu by bylo nemožné, 
kdyby se všechny povinné údaje s velikostí písma 3 mm měly tisknout na menší plochu než 
50 cm².  Větší plocha pro výjimky je nutná. 

Pozměňovací návrh 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 10 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), b), c), e) 
a f). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) 
se uvedou jinými prostředky nebo se 
poskytnou na žádost spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Seznam složek je natolik důležitá informace, že by měl uváděn i na malých obalech.  

Pozměňovací návrh 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 10 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a 
f). Poskytování všech údajů podle čl. 9 
odst. 1 prostřednictvím internetu je 
povinné a informace musí být k dispozici v 
místě prodeje.
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Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že produkt je malý, není důvodem k vypuštění povinných údajů podle článku 9.  

Pozměňovací návrh 392
Dagmar Roth-Behrendt

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 potisknutelná plocha měří méně 
než 80 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.

Or. de

Odůvodnění

Úprava výjimek týkající se velikosti balení v návrhu Komise je neproveditelná a nepraktická. 

Pozměňovací návrh 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha měří méně než 25 cm2, 
není uvedení nutričních údajů podle čl. 9 
odst. 1 písm. l) povinné na obalu ani na 
etiketě. Je však povinné poskytnout tyto 
informace prostřednictvím internetu a 
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informace musí být k dispozici v místě 
prodeje.  

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s PN k příloze IV. První věta byla přejata z přílohy IV, aby vnesla požadavek na 
poskytnutí povinných informací prostřednictvím internetu.  

Pozměňovací návrh 394
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství vyžadující povinné 
nutriční údaje, údaje podle čl. 9 odst. 1 
písm. l) nejsou povinné v případě potravin 
uvedených v seznamu v příloze IV.

3. Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství vyžadující povinné 
nutriční údaje, údaje podle čl. 9 odst. 1 
písm. l) o nutriční hodnotě nejsou povinné 
v případě potravin uvedených v seznamu 
v příloze IV.

Or. de

Odůvodnění

Úprava výjimek týkající se velikosti balení v návrhu Komise je nepraktická. 

Pozměňovací návrh 395
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U zboží, které není baleno předem, nebo u 
zboží provozovatelů veřejného stravování 
podle čl. 2 odst. 2 písm. d) jsou údaje 
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uvedené v článku 9 a 29 nepovinné. 

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 49.

Pozměňovací návrh 396
Richard Seeber

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 
předepsaný název. Pokud takový název 
neexistuje, je názvem potraviny její 
obvyklý název a v případě, že neexistuje 
nebo se nepoužívá, uvede se popisný název 
dané potraviny.

Or. de

Odůvodnění

Jazyková úprava v souladu s doposud používanou terminologií směrnice o označování 
potravin 2000/13/ES.

Pozměňovací návrh 397
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní ustanovení o použití názvu 
potraviny a údajů, které jsou k němu 
připojeny, jsou uvedena v příloze V.

2. Použití názvu potraviny, pod kterým se 
výrobek v členském státě legálně vyrábí a 
je uváděn na trh, je v členském státě 
prodeje rovněž přípustné.
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Neumožňuje-li však použití jiných 
ustanovení tohoto nařízení, zejména těch 
o povinných údajích, aby spotřebitelé ve 
státě prodeje zjistili skutečnou povahu 
potraviny a odlišili ji od potravin, s nimiž 
by mohla být zaměněna, připojí se k názvu 
potraviny další popisné informace, které 
se uvedou v blízkosti názvu potraviny. 
2a) Ve výjimečných případech se název 
potraviny používaný v členském státu 
výroby nepoužije v členském státu 
prodeje, pokud se potravina, kterou 
označuje, liší svým složením nebo výrobou 
od potraviny známé pod dotyčným názvem 
do té míry, že by ustanovení odst. 2 
nezajistila v členském státu prodeje 
správné informování kupujících.
2b) Název potraviny nesmí být nahrazen 
názvem chráněným jako duševní 
vlastnictví, obchodní značkou nebo 
smyšleným názvem.  
2c) Název potraviny obsahuje údaje nebo 
se doplní údajem o fyzikálním stavu 
potraviny nebo o určitém způsobu úpravy 
potraviny (např. v prášku, lyofilizovaná, 
hluboce zmrazená, koncentrovaná, 
uzená), jestliže by opomenutí takového 
údaje mohlo uvést kupujícího v omyl.
2d) Na potravinách ošetřených 
ionizujícím zářením se uvede jeden z 
těchto údajů: „ozářeno“ nebo „ošetřeno 
ionizujícím zářením“. 
2e) Příloha V obsahuje specifické 
požadavky týkající se označení „mleté 
maso“.

Or. de

Odůvodnění

S cílem „zjednodušení a lepší právní úpravy“ by mělo být upraveno ustanovení o „označení“ 
potraviny v článku v textu nařízení (zde: článek 18). Dosavadní právní úprava směrnice o 
označování potravin 2000/13/ES byla jasná a jednoznačná, a proto by měla být převzata 
(srov. článek 5).
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Pozměňovací návrh 398
Riitta Myller

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. fi

Odůvodnění

Pro spotřebitele je důležité získat informace také o složení látek obsažených v alkoholických 
nápojích. Toto je obvzlášť důležité například pro spotřebitele trpící cukrovkou.
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Pozměňovací návrh 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

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

Odůvodnění

Pro všechny alkoholické nápoje by měla být vyžadována zvláštní pravidla, protože 
spotřebitelé musí být informováni o množství a kvalitě hlavních živin v těchto nápojích, jako 
jsou sacharidy a celkové množství energie.  

Pozměňovací návrh 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

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 

vypouští se
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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;   

Or. en

Odůvodnění

Jelikož toto nařízení usiluje o vysokou úroveň zdraví spotřebitelů, je nepochopitelné, proč by 
právě alkoholické nápoje měly získat výhodu a být zproštěny požadavků na označování. 

Pozměňovací návrh 401
Thomas Ulmer

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 

vypouští se
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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;   

Or. en

Pozměňovací návrh 402
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 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;

b) nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 
1,2 % objemových. 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;

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění rovných podmínek by se mělo všem alkoholickým nápojům dostat stejného 
zacházení tak, aby se předešlo následkům ohrožujícím hospodářskou soutěž.
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Pozměňovací návrh 403
Horst Schnellhardt

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;

e) nápoje, které obsahují alkohol. 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;

Or. de

Odůvodnění

Pokud by měly být vyňaty víno, pivo a lihoviny, a nikoli ostatní alkoholické nápoje, nebylo by
možné dosáhnout souladu v odvětví. Některé definované výrobky by byly zvýhodněny a jiné 
diskriminovány. Soutěž by byla narušena a spotřebitel by vlastně byl vzhledem ke složení 
různých výrobků uveden v omyl. 
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Pozměňovací návrh 404
Kartika Tamara Liotard

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;   

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999. Komise předloží po [pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
zprávu, která se bude týkat uplatňování 
článku 19 na víno 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;   

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, že spotřebitelé budou informováni o složkách použitých při 
výrobě piva a lihovin. Mezi složkami používanými v těchto výrobcích existují značné rozdíly.  
Například v pivu může být podstatná část ječmene nahrazena kukuřicí. Bod odůvodnění 27 
konstatuje, že míchané alkoholické nápoje by měly poskytovat informace o použitých složkách 
s ohledem na poskytnutí informací nezbytných pro informovaný výběr na straně spotřebitelů. 
Tyto informace je třeba poskytnout k dispozici u piva i lihovin.  
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Pozměňovací návrh 405
Graham Watson, Jules Maaten

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;

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999 a č. 1601/1991, ovocné víno 
uvedené v příloze VII C.2 nařízení Rady 
(ES) č. 1493/1999, jablečné víno, 
hruškové víno a medovina, a to veškeré 
tyto produkty v aromatizované či 
nearomatizované podobě, 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;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo diskriminaci ovocných vín, aromatizovaných vín a jablečných vín, která jsou 
kvašenými alkoholickými nápoji stejně jako víno a pivo.  

Pozměňovací návrh 406
María Sornosa Martínez

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 

e) kategorie vín definované v nařízení 
Rady (ES) č. 479/2008, výrobky 
definované nařízením Rady (EHS) č. 
1601/91 a podobné výrobky získané 
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[…] 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;

z jiného ovoce než hroznového vína, pivo 
a alkoholické nápoje definované 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008. 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;

Or. es

Odůvodnění

Navrhujeme alternativní znění, jakmile budou přijata nařízení o organizaci společného trhu 
s vínem a alkoholickými nápoji.

Pozměňovací návrh 407
Renate Sommer

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 

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999 a vinné produkty podle 
nařízení (ES) č. 479/2008 a č. 1601/1991, 
ovocné pivo, pivo a lihoviny podle definice 
čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č 110/2008 ze dne
15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin. 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 
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změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v Čl.49 odst. 3;

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;

Or. de

Odůvodnění

Alkoholické nápoje obecně by neměly být upraveny tímto nařízením, ale zvláštní úpravou. K 
tomu by musely být nejprve objasněny základní otázky, neboť například výchozí hodnota pro 
údaje o výživné hodnotě 100 ml u lihovin by byla krajně znepokojivá a mnoho v potravinách 
obsažených živin by se v alkoholických nápojích nenacházelo. 

Pozměňovací návrh 408
Magor Imre Csibi

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.

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, aromatizované, vinné 
nápoje a aromatizované vinné koktejly 
definované v nařízení (ES) č. 1601/1991, 
ovocné víno uvedené v příloze VII C.2 
nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, jablečné 
víno, hruškové víno a medovina, a to 
veškeré tyto produkty v aromatizované či 
nearomatizované podobě, 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.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo diskriminaci ovocných vín, aromatizovaných vín, jablečných vín, hruškových 
vín a medoviny, ať už jsou aromatizované či nikoli, které jsou kvašenými alkoholickými nápoji 
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stejně jako víno a pivo.

Pozměňovací návrh 409
Anne Laperrouze

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;

e) víno a produkty z vína podle definice 
nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. 
dubna 2008 a nařízení Rady č. 1601/1991 
ze dne 10. června 1991, 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 podle potřeby 
v souladu s následujícími postupy:
a) ve vztahu k produktům uvedeným 
v článku nařízení Rady (ES) č. 479/2008 
ze dne 29. dubna 2008 o společné 
organizaci trhu s vínem postupem 
stanoveným v článku 113 odst. 1 téhož 
nařízení;
b) ve vztahu k produktům uvedeným 
v článku 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro definici, 
označování a obchodní úpravu 
aromatizovaných vín, aromatizovaných, 
vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů, postupem stanoveným v 
článku 13 téhož nařízení;
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c) ve vztahu k produktům uvedeným 
v nařízení Rady (ES) č. 110 /2008 
Evropského parlamentu a Rady o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 
(3) postupem stanoveným v článku X 
téhož nařízení;
d) ve vztahu k ostatním produktům 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Pilar Ayuso

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;

e) víno a produkty z vína podle definice 
nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. 
dubna 2008 a nařízení Rady č. 1601/1991 
ze dne 10. června 1991, 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 podle potřeby 
v souladu s následujícími postupy:
a) ve vztahu k produktům uvedeným 
v článku nařízení Rady (ES) č. 479/2008 
ze dne 29. dubna 2008 o společné 
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organizaci trhu s vínem postupem 
stanoveným v článku 113 odst. 1 téhož 
nařízení;
b) ve vztahu k produktům uvedeným 
v článku 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro definici, 
označování a obchodní úpravu 
aromatizovaných vín, aromatizovaných, 
vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů, postupem stanoveným v 
článku 13 téhož nařízení;
c) ve vztahu k produktům uvedeným 
v nařízení Rady (ES) č. 110 /2008 
Evropského parlamentu a Rady o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 
(3) postupem stanoveným v článku X 
téhož nařízení;
d) ve vztahu k ostatním produktům 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Definice rozsahu výjimek udělovaných vínu by měla být doplněna tak, aby bylo zajištěno, že 
všechny vinařské produkty definované a regulované nařízením Rady (ES) č. 1601/1991 jsou 
zproštěny povinnosti uvádět složky a poskytovat nutriční údaje. Vinařské produkty jsou 
definované a regulované v nařízení (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné 
organizaci trhu s vínem a v nařízení Rady (ES) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, které se 
týká aromatizovaných vín a dalších produktů na bázi vína. 

Pozměňovací návrh 411
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
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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;

č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008, 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. Pokud 
bude třeba, přijmou se opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním:

 i) pokud jde o produkty uvedené 
v nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze 
dne29. dubna 2008 o společné organizaci 
trhu s vínem, v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 113 odst. 1 tohoto 
nařízení;
 ii) pokud jde o lihoviny uvedené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin, v souladu s regulativním 
postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 tohoto 
nařízení;
iii) pokud jde o ostatní alkoholické 
nápoje, v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Po technické stránce musí být vše, co se týče označování vína etiketami, přezkoumáno 
zvláštními předpisy na příkladu společné organizace trhu (SOT).

Vzhledem k tomu, že předpisy společné organizace trhu pokrývající všechny způsoby 
prezentace a označování vína etiketami jsou vyčerpávající, je třeba zachovat možnost stanovit 
pravidla zavedení pomocí zvláštních pravidel postupem projednávání ve výborech 
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stanovených společnou organizací trhu s vínem.

Pozměňovací návrh 412
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 21 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U těchto součástí potraviny se nevyžaduje 
jejich zařazení do výčtu složek:

U těchto součástí potraviny se nevyžaduje 
jejich zařazení do výčtu složek, pokud tyto 
součásti nejsou zahrnuty v příloze III:

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U těchto součástí potraviny se nevyžaduje 
jejich zařazení do výčtu složek:

Za přísady potraviny se nepovažují:

a) součásti složky, které jsou během 
výroby přechodně odděleny a poté jsou do 
potraviny opět přidány v množství 
nepřekračujícím původní podíl;

a) součásti složky, které jsou během 
výroby přechodně odděleny a poté jsou do 
potraviny opět přidány v množství 
nepřekračujícím původní podíl;

b) přídatné látky a enzymy: b) přídatné látky a enzymy:

i) které se dostaly do potraviny 
pouze proto, že byly obsaženy v 
jedné nebo více složkách této 
potraviny, pokud v konečném 
výrobku již neplní technologickou 
funkci; nebo

i) které se dostaly do potraviny 
pouze proto, že byly obsaženy v 
jedné nebo více složkách této 
potraviny, pokud v konečném 
výrobku již neplní technologickou 
funkci; nebo

ii) které se používají jako 
pomocné látky při zpracování;

ii) které se používají jako 
pomocné látky při zpracování;

c) látky používané v nezbytně nutných 
množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče 

c) látky používané v nezbytně nutných 
množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče 
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nutričních látek, přídatných látek nebo
látek určených k aromatizaci potravin;

mikrokultur, přídatných látek, látek 
určených k aromatizaci potravin, enzymů 
nebo jiných substancí s fyziologickým 
nebo technologickým účelem;

d) látky, které nejsou potravinářskými 
přídatnými látkami, avšak jsou používány 
stejným způsobem a za stejným účelem 
jako pomocné látky při zpracování a jsou 
nadále přítomny v konečném výrobku, 
třebaže ve změněné formě;

d) látky, které nejsou potravinářskými 
přídatnými látkami, avšak jsou používány 
stejným způsobem a za stejným účelem 
jako pomocné látky při zpracování a jsou 
nadále přítomny v konečném výrobku, 
třebaže ve změněné formě;

e) voda: e) voda:
i) pokud se voda během výrobního 
procesu používá výhradně k tomu, 
aby složka použitá v 
koncentrovaném nebo sušeném 
stavu byla rekonstituována do 
svého původního stavu; nebo 

i) pokud se voda během výrobního 
procesu používá výhradně k tomu, 
aby složka použitá v 
koncentrovaném nebo sušeném 
stavu byla rekonstituována do 
svého původního stavu; nebo 

ii) v případě nálevu, který se 
běžně nekonzumuje.

ii) v případě nálevu, který se 
běžně nekonzumuje.

Or. de

Odůvodnění

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Pozměňovací návrh 414
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny složky uvedené v příloze II 
nebo všechny látky mající původ v nějaké 

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

složce uvedené v této příloze s výhradou 
výjimek v ní uvedených se vždy uvedou v 
seznamu složek tak, aby adresáti mohli 
ihned zjistit nebezpečí alergie nebo 
nesnášenlivosti.

Or. de

Odůvodnění

Účelem změny je objasnění, které má ozřejmit, že označení složek je třeba zvolit tak, aby 
dotčený alergik mohl zjistit alergenní potenciál.  

Pozměňovací návrh 415
Christa Klaß

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 
složky.

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 vždy uvedou v 
seznamu složek, aby dotyčné 
zainteresované kruhy mohly zjistit 
nebezpečí alergie nebo nesnášenlivosti. 

Or. de

Odůvodnění

Účelem změny je objasnění, a má objasnit, že označení složek je volba, aby dotčený alergik 
mohl zjistit alergenní potenciál.  
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Pozměňovací návrh 416
Magor Imre Csibi

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 
složky.

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 
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 417
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je třeba, mohou být přijata 
podrobná pravidla pro prezentaci údajů, 
na něž je odkazováno v odstavci 1:
a) pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 
odst. 2 nařízení Rady(ES) č. 479/2008 ze 
dne 29. dubna 2008 o společné organizaci
trhu s vínem, v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 113 odst. 1 tohoto 
nařízení;
b) pokud jde o produkty uvedené v čl. 2 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1601/91 ze 
dne 10. června 1991, kterým se stanoví 
obecná pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
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aromatizovaných vinných nápojů 
a aromatizovaných vinných koktejlů, 
v souladu s postupem uvedeným v článku 
13 tohoto nařízení;
c) pokud jde o produkty uvedené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin, v souladu s regulativním 
postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 tohoto 
nařízení;
d) pokud jde o ostatní alkoholické nápoje, 
v souladu s regulativním postupem 
uvedeným v čl. 49 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Po technické stránce musí být vše, co se týče označování vína etiketami, přezkoumáno 
zvláštními předpisy na příkladu společné organizace trhu (SOT).

Vzhledem k tomu, že předpisy společné organizace trhu pokrývající všechny způsoby 
prezentace a označování vína etiketami jsou vyčerpávající, je třeba zachovat možnost stanovit 
pravidla zavedení pomocí zvláštních pravidel postupem projednávání ve výborech 
stanovených společnou organizací trhu s vínem.

Pozměňovací návrh 418
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Alkoholické nápoje musí v souladu 
s přílohou III obsahovat varování pro 
těhotné ženy.  *

Or. en
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Pozměňovací návrh 419
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Množství složky nebo skupiny složek 
použité při výrobě nebo přípravě potraviny 
se uvede, pokud:

1. Množství složky nebo skupiny složek 
použité při výrobě nebo přípravě potraviny 
se uvede v souladu s tímto článkem.
2. Uvedení množství podle odstavce 1 je 
povinné:  

a) je dotčená složka nebo skupina složek 
uvedena v názvu potraviny nebo ji 
spotřebitelé s tímto názvem obvykle 
spojují; nebo

a) pokud je dotčená složka nebo skupina 
složek uvedena v názvu, pod kterým je 
potravina prodávána, nebo ji spotřebitelé s 
tímto názvem obvykle spojují; nebo

b) je dotčená složka nebo skupina složek 
na etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením 
nebo grafickým znázorněním; nebo

b) pokud je dotčená složka nebo skupina 
složek na etiketě zdůrazněna slovy, 
vyobrazením nebo grafickým znázorněním; 
nebo

c) je dotčená složka nebo skupina složek 
důležitá pro charakterizaci potraviny a pro 
její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla 
být zaměněna z důvodu svého názvu nebo 
vzhledu.

c) pokud je dotčená složka nebo skupina 
složek důležitá pro charakterizaci 
potraviny a pro její odlišení od výrobků, s 
nimiž by mohla být zaměněna z důvodu 
svého názvu nebo vzhledu; nebo

2. Komise může pozměnit odstavec 1 
doplněním dalších případů. 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.

d) v případech stanovených postupem 
podle čl. 49 odst. 2.  

3. Technická pravidla pro použití odstavce 
1, včetně zvláštních případů, kdy se 
u určitých složek údaj o množství 
nevyžaduje, jsou stanovena v příloze VII.

3. Odstavec 2 se nepoužije:

a) na složku nebo skupiny složek:
jejichž čistá hmotnost po okapání je 
uvedena v souladu s čl. 8 odst.4, nebo
jejichž množství je již na etiketě povinné 
podle právních předpisů Společenství, nebo
jež jsou použity v malém množství pro 
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účely aromatizování, nebo  
které nejsou takové povahy, aby jejich 
uvedení v prodejním názvu potraviny mělo 
vliv na volbu spotřebitele v zemi prodeje, 
neboť rozdílné množství není podstatné 
pro charakterizaci potraviny nebo 
potravinu neodlišuje od podobných 
potravin. Při pochybnostech se rozhodne 
postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2, zda 
jsou splněny podmínky této odrážky;
b) pokud zvláštní předpisy Společenství 
přesně stanoví množství složky nebo 
skupiny složek, aniž by upravovaly jeho 
uvádění na etiketě;
c) v případech uvedených v čl. 6 odst. 5 
odrážkách 4 a 5;
d) v případech stanovených postupem 
podle čl. 49 odst. 2.  
4. Uvedené množství se vyjádří 
v procentech odpovídajících množství 
složky nebo složek v okamžiku jejich 
použití. Ustanovení Společenství však 
může povolit odchylky od této zásady pro 
některé potraviny.  Tato ustanovení se 
přijmou postupem podle čl. 49 odst. 2. 
5. Údaj stanovený v odstavci 1 se uvede buď 
v prodejním názvu potraviny nebo 
bezprostředně vedle tohoto názvu, nebo 
v seznamu složek společně s dotyčnou 
složkou nebo skupinou složek.  
6. Tento článek se uplatní, aniž jsou 
dotčena pravidla Společenství týkající se 
nutričního označování potravin.

Or. en

Odůvodnění

Oddělení zákonných ustanovení způsobem, jaký byl navržen zde a následně, nemá podporu. 
Ustanovení přílohy jsou podstatnými prvky zákonného ustanovení a nikoli pouze technickými  
otázkami, jež je potřeba přesunout do příloh. Zejména v zájmu soudržnosti a použitelnosti 
textu by měly být do přílohy přesunuty pouze technické otázky. Tentýž komentář a odůvodnění 
se použije na články 18 a 25.
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Pozměňovací návrh 420
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Čisté množství potravin se vyjádří podle 
vhodnosti v litrech, centilitrech, mililitrech, 
kilogramech nebo gramech:

1. Čisté množství potravin se vyjádří podle 
vhodnosti v litrech, centilitrech, mililitrech, 
kilogramech, gramech nebo podle definice 
ve vnitrostátní právní úpravě.

a) u tekutin v jednotkách objemu;
b) u ostatních výrobků v jednotkách 
hmotnosti.

Or. en

Odůvodnění

Nutnost prodávat tekuté potraviny na mililitry apod. a tuhé potraviny podle hmotnosti je příliš 
omezující. Existuje mnoho příkladů tekutých potravin, které se prodávají podle hmotnosti 
(med a jogurt), a tuhých potravin prodávaných podle objemu.

Pozměňovací návrh 421
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Čisté množství potravin se vyjádří podle 
vhodnosti v litrech, centilitrech, mililitrech, 
kilogramech nebo gramech:

1. Úplné čisté množství potravin se vyjádří 
podle vhodnosti v litrech, centilitrech, 
mililitrech, kilogramech nebo gramech:

a) u tekutin v jednotkách objemu; a) u tekutin v jednotkách objemu;  
podle směrnice č. 85/339/EHS 
Rady z 27. června 1985 o obalech 
na tekuté potraviny; 

b) u ostatních výrobků v 
jednotkách hmotnosti.

b) u ostatních výrobků v 
jednotkách hmotnosti.
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Or. de

Odůvodnění

Jazyková úprava v souladu s doposud používanou terminologií směrnice o označování 
potravin 2000/13/ES.

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 422
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jestliže právní předpisy Společenství 
vyžadují, či vyžadují-li vnitrostátní 
předpisy, pokud předpisy Společenství 
neexistují, uvedení určitého druhu 
množství (např. nominální množství, 
minimální množství, průměrné množství), 
považuje se pro účely této směrnice toto 
množství za čisté množství.

Or. en

Odůvodnění

Nutnost prodávat tekuté potraviny na mililitry apod. a tuhé potraviny podle hmotnosti je příliš 
omezující. Existuje mnoho příkladů tekutých potravin, které se prodávají podle hmotnosti 
(med a jogurt), a tuhých potravin prodávaných podle objemu.
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Pozměňovací návrh 423
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě potravin, které z 
mikrobiologického hlediska snadno 
podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké 
době představovat bezprostřední nebezpečí 
pro lidské zdraví, se datum minimální 
trvanlivosti nahradí slovy „spotřebujte 
do“ s příslušným datem. 

1. Datem minimální trvanlivosti potraviny 
se rozumí datum, do kterého si potravina 
uchovává své specifické vlastnosti při 
správném způsobu skladování. Uvede se 
v souladu s odstavci 2 až 5.  

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s 
přílohou IX.

2. Toto datum se uvádí slovy:

–„minimální trvanlivost do…“, obsahuje-
li datum uvedení dne,
– „minimální trvanlivost do konce…“ 
v ostatních případech.

3. Způsob uvedení data minimální 
trvanlivosti uvedený v bodě 1 písm. c) 
přílohy IX může být určen v souladu s 
postupem podle čl. 49 odst. 2.

3. Ke slovům uvedeným v odstavci 2 se 
připojí: 

– buď vlastní datum, nebo 
– odkaz na místo, kde je datum uvedeno 
na etiketě.
V případě potřeby se tyto údaje doplní 
údajem o podmínkách uchování, jejichž 
dodržení umožní zajistit uvedenou 
trvanlivost.  
4. Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
v pořadí den, měsíc a rok. 
Avšak v případě potravin:  
– s trvanlivostí nepřekračující tři měsíce 
postačí uvedení dne a měsíce;

– s trvanlivostí delší než tři měsíce, avšak 
nejvýše v délce 18 měsíců, postačí uvedení 
měsíce a roku;
– s trvanlivostí delší než 18 měsíců postačí 
uvedení roku.
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Způsob uvedení data může být stanoven 
postupem podle čl. 20 odst. 2.
5. S výhradou předpisů Společenství, které 
ukládají jiné způsoby uvedení data, 
nemusí být datum minimální trvanlivosti 
uvedeno v případě:
– čerstvého ovoce a zeleniny včetně 
brambor, kromě loupaného, krájeného 
nebo podobně upraveného ovoce 
a zeleniny; tato odchylka se nevztahuje na 
naklíčená semena a podobné produkty, 
jako jsou klíčky luštěnin,
– vín, likérových vín, šumivých vín, 
aromatizovaných vín a podobných 
výrobků získaných z jiného ovoce než
z hroznů, jakož i v případě nápojů kódů 
KN 22060091, 22060093 a 22060099 
vyrobených z hroznů nebo hroznového 
moštu,
– nápojů obsahujících nejméně 10 % 
(obj.) alkoholu,
– osvěžujících nealkoholických nápojů, 
ovocných šťáv, ovocných nektarů 
a alkoholických nápojů obsahujících více 
než 1,2 % (obj.) alkoholu v jednotlivých 
nádobách o více než pěti litrech určených 
k zásobování zařízení společného 
stravování,
– pekárenských výrobků, které jsou 
vzhledem ke své povaze obvykle 
spotřebovány do 24 hodin od výroby,
– octa,

– jedlé soli,

– cukru v pevné formě,

– cukrovinek sestávajících téměř 
výhradně z ochucených a/nebo 
přibarvených cukrů,
– žvýkaček a podobných výrobků ke 
žvýkání,
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– balení jednotlivých porcí zmrzliny.
(2) Datum spotřeby se uvádí takto:
a) Před datem se uvede výraz „Spotřebujte 
do ...“;
b) Za výrazem uvedeným v písmenu a) 
následuje:
1. buď vlastní datum, nebo
2. odkaz na místo, kde je datum 
vyznačeno.
Za těmito údaji následuje popis podmínek 
uchování, které musí být dodrženy.
c) Datum se uvádí v nekódovaném tvaru 
v pořadí den, měsíc a případně rok.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo regulovat jak minimální trvanlivost, tak datum spotřeby, a to 
srozumitelným způsobem a na jediném místě. Ustanovení přílohy jsou podstatnými prvky 
zákonného ustanovení a nikoli pouze technickými otázkami.  
Jablečné víno, hruškové víno a medovina, ať aromatizované či nikoli, vyžadují stejné 
zacházení jako další alkoholické nápoje uvedené na seznamu, avšak stávající znění seznamu 
se na ně nevztahuje. 

Pozměňovací návrh 424
John Bowis

Návrh nařízení
Článek 25 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Datum minimální trvanlivosti a datum 
spotřeby

Označování data (datum minimální 
trvanlivosti a datum spotřeby)

Or. en

Odůvodnění

Označování data je zmatečná oblast, co se týče dat, která je třeba použít u příslušných 
potravin. Navržený pozměňovací návrh usiluje o zjednodušení, a tedy o pomoc 
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potravinářským podnikům při správném použití vhodného označení data.  

Pozměňovací návrh 425
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě potravin, které z 
mikrobiologického hlediska snadno 
podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké 
době představovat bezprostřední nebezpečí 
pro lidské zdraví, se datum minimální 
trvanlivosti nahradí slovy „spotřebujte 
do“ s příslušným datem.

1. Označení data představuje buď datum 
minimální trvanlivosti, nebo datum 
spotřeby. Datum je uvedeno v souladu s 
přílohou IX.  

Or. en

Odůvodnění

Označování data je zmatečná oblast, co se týče dat, která je třeba použít u příslušných 
potravin. Navržený pozměňovací návrh usiluje o zjednodušení, a tedy o pomoc 
potravinářským podnikům při správném použití vhodného označení data.

Pozměňovací návrh 426
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě potravin, které z 
mikrobiologického hlediska snadno 
podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké 
době představovat bezprostřední nebezpečí 
pro lidské zdraví, se datum minimální 
trvanlivosti nahradí slovy „spotřebujte do“ 
s příslušným datem. 

1. V případě potravin, které z 
mikrobiologického hlediska snadno 
podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké 
době představovat bezprostřední nebezpečí 
pro lidské zdraví, se datum minimální 
trvanlivosti nahradí slovy „spotřebujte do“ 
s příslušným datem a v případě masných a 
drůbežích výrobků datem porážky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 427
Péter Olajos

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 Článek 25

Datum minimální trvanlivosti a datum 
spotřeby

Datum minimální trvanlivosti a datum 
spotřeby

1. V případě potravin, které z 
mikrobiologického hlediska snadno 
podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké 
době představovat bezprostřední nebezpečí 
pro lidské zdraví, se datum minimální 
trvanlivosti nahradí slovy „spotřebujte 
do“ s příslušným datem. 

1. Datem minimální trvanlivosti potraviny 
se rozumí datum, do kterého si potravina 
uchovává své specifické vlastnosti při 
správném způsobu skladování. Uvede se 
v souladu s odstavci 2 až 5.  

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s 
přílohou IX.

2. Toto datum se uvádí slovy:

– „minimální trvanlivost do…“, obsahuje-
li datum uvedení dne,
– „minimální trvanlivost do konce…“ 
v ostatních případech.

3. Způsob uvedení data minimální 
trvanlivosti uvedený v bodě 1 písm. c) 
přílohy IX může být určen v souladu s 
postupem podle čl. 49 odst. 2.

3. Ke slovům uvedeným v odstavci 2 se 
připojí: 

– buď vlastní datum, nebo 
– odkaz na místo, kde je datum uvedeno 
na etiketě.
V případě potřeby se tyto údaje doplní 
údajem o podmínkách uchování, jejichž 
dodržení umožní zajistit uvedenou 
trvanlivost.  
4. Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
v pořadí den, měsíc a rok. 
Avšak v případě potravin:  
– s trvanlivostí nepřekračující tři měsíce 
postačí uvedení dne a měsíce;
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– s trvanlivostí delší než tři měsíce, avšak 
nejvýše v délce 18 měsíců, postačí uvedení 
měsíce a roku;
– s trvanlivostí delší než 18 měsíců postačí 
uvedení roku.

Způsob uvedení data může být stanoven 
postupem podle čl. 20 odst. 2.
5. S výhradou předpisů Společenství, které 
ukládají jiné způsoby uvedení data, 
nemusí být datum minimální trvanlivosti 
uvedeno v případě:
– čerstvého ovoce a zeleniny včetně 
brambor, kromě loupaného, krájeného 
nebo podobně upraveného ovoce 
a zeleniny; tato odchylka se nevztahuje na 
naklíčená semena a podobné produkty, 
jako jsou klíčky luštěnin,
– vín, likérových vín, šumivých vín, 
aromatizovaných vín a podobných 
výrobků získaných z jiného ovoce než 
z hroznů, jakož i v případě nápojů kódů 
KN 22060091, 22060093 a 22060099 
vyrobených z hroznů nebo hroznového 
moštu,
– nápojů obsahujících nejméně 10 % 
(obj.) alkoholu,
– osvěžujících nealkoholických nápojů, 
ovocných šťáv, ovocných nektarů 
a alkoholických nápojů obsahujících více 
než 1,2 % (obj.) alkoholu v jednotlivých 
nádobách o více než pěti litrech určených 
k zásobování zařízení společného 
stravování,
– pekárenských výrobků, které jsou 
vzhledem ke své povaze obvykle 
spotřebovány do 24 hodin od výroby,
– octa,
– jedlé soli,
– cukru v pevné formě,
– cukrovinek sestávajících téměř 
výhradně z ochucených a/nebo 
přibarvených cukrů,
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– žvýkaček a podobných výrobků ke 
žvýkání, balení jednotlivých porcí 
zmrzliny.
(2) Datum spotřeby se uvádí takto:
a) Před datem se uvede výraz „Spotřebujte 
do ...“;
b) Za výrazem uvedeným v písmenu a) 
následuje:
buď vlastní datum, nebo
odkaz na místo, kde je datum vyznačeno.
Za těmito údaji následuje popis podmínek 
uchování, které musí být dodrženy.
c) Datum se uvádí v nekódovaném tvaru 
v pořadí den, měsíc a případně rok.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo regulovat minimální trvanlivost i datum spotřeby pochopitelným 
způsobem a na jednom místě.  

Pozměňovací návrh 428
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s 
přílohou IX.

2. Příslušné datum se vyjádří následovně:

A. DATUM MINIMÁLNÍ 
TRVANLIVOSTI:

a) Datum minimální trvanlivosti se uvádí 
takto:

–  „minimální trvanlivost do…“, 
obsahuje-li datum uvedení dne,

– „minimální trvanlivost do 
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konce…“ v ostatních 
případech.

b) Ke slovům uvedeným v písmeni a) se 
připojí:

– buď vlastní datum, nebo

– odkaz na místo, kde je datum 
uvedeno na etiketě.
V případě potřeby se tyto údaje doplní 
údajem o podmínkách uchování, jejichž 
dodržení umožní zajistit uvedenou 
trvanlivost.

c) Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
v pořadí den, měsíc a rok.

Avšak v případě potravin:

– s trvanlivostí nepřekračující tři 
měsíce postačí uvedení dne a měsíce,

–  s trvanlivostí delší než tři měsíce, 
avšak nejvýše v délce 18 měsíců postačí 
uvedení měsíce a roku,

– s trvanlivostí delší než 18 měsíců 
postačí uvedení roku.

S výhradou předpisů Společenství, které 
ukládají jiné způsoby uvedení data, 
nemusí být datum minimální trvanlivosti 
uvedeno v případě

– čerstvého ovoce a zeleniny včetně 
brambor, kromě loupaných, krájených 
nebo podobně upravených; tato odchylka 
se nevztahuje na naklíčená semena a 
podobné produkty, jako jsou klíčky 
luštěnin,

– vín, likérových vín, šumivých vín, 
aromatizovaných vín a podobných výrobků 
získaných z jiného ovoce než z hroznů, 
jakož i v případě nápojů kódů KN 
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22060091, 22060093 a 22060099 
vyrobených z hroznů nebo hroznového 
moštu,

– nápojů obsahujících nejméně 10 % (obj.) 
alkoholu,

– osvěžujících nealkoholických nápojů, 
ovocných šťáv, ovocných nektarů a 
alkoholických nápojů obsahujících více 
než 1,2 % (obj.) alkoholu v jednotlivých
nádobách o více než pěti litrech, určených 
k zásobování zařízení společného 
stravování,

– výrobků pekárenského odvětví, které 
jsou vzhledem ke své povaze obvykle 
spotřebovány do 24 hodin od výroby,

– octa,

– jedlé soli,

– cukru v pevné formě,

– cukrovinek sestávajících téměř výhradně 
z ochucených a/nebo přibarvených cukrů,

– žvýkaček a podobných výrobků ke 
žvýkání,
– balení jednotlivých porcí zmrzliny.
B. DATUM SPOTŘEBY:

a) Datum spotřeby uvedené slovy 
„spotřebujte do“ se uvádí takto:

b) Před datem se uvede výraz „Spotřebujte 
do …“;

– buď vlastní datum, nebo

– odkaz na místo, kde 
je datum uvedeno na etiketě.

Za těmito údaji následuje popis podmínek 
uchování, které musí být dodrženy.

c) Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
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v pořadí den, měsíc a popřípadě rok.
d) Podrobnosti pro údaj v úseku a) písm. 
c) tohoto odstavce uvedené datum 
minimální trvanlivosti mohou být 
stanoveny podle čl. 49 odst. 2 uvedené v 
regulativním postupu.
C. DATUM VÝROBY:
a) Datu předchází znění „vyrobeno“:
b) Ve spojení s údajem podle písmena a) 
se uvede
– buď samotné datum, nebo
– odkaz, kde lze datum v identifikačním 
označení nalézt.

c) Datum se skládá z nekódovaného tvaru 
v pořadí den, měsíc a popřípadě rok.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů objasnění se příloha IX včleňuje do zákonodárného textu a doplňuje se o datum 
výroby analogicky k čl. 2 odst. 2 písm. ab (novému).

Pozměňovací návrh 429
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu 
s přílohou IX.

2. Příslušné datum se vyjádří následovně.

A. DATUM MINIMÁLNÍ 
TRVANLIVOSTI:

a) Toto datum se uvádí slovy:
– „minimální trvanlivost do…“, obsahuje-
li datum,
– „minimální trvanlivost do konce…“ 
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v ostatních případech.
b) Ke slovům uvedeným v písmenu a) se 
připojí:
– buď vlastní datum, nebo
– odkaz na místo, kde je datum 
vyznačeno.

V případě potřeby se tyto údaje doplní 
o podmínky uchování, jejichž dodržení 
umožní zajistit uvedenou trvanlivost.
c) Datum v nekódovaném tvaru obsahuje 
den, měsíc a rok, a to ve stejném jazyce, ve 
kterém je napsána etiketa.
d) S výhradou předpisů Společenství, 
které ukládají jiné způsoby uvedení data, 
nemusí být datum minimální trvanlivosti 
uvedeno v případě: 
– čerstvého ovoce a zeleniny včetně 
brambor, kromě loupaného, krájeného 
nebo podobně upraveného ovoce 
a zeleniny; tato odchylka se nevztahuje na 
naklíčená semena a podobné produkty, 
jako jsou klíčky luštěnin,
– vín, likérových vín, šumivých vín, 
aromatizovaných vín a podobných 
výrobků získaných z jiného ovoce než 
z hroznů, jakož i v případě nápojů kódů 
KN 22060091, 22060093 a 22060099 
vyrobených z hroznů nebo hroznového 
moštu,
– nápojů obsahujících nejméně 10 % 
(obj.) alkoholu,
– osvěžujících nealkoholických nápojů, 
ovocných šťáv, ovocných nektarů 
a alkoholických nápojů obsahujících více 
než 1,2 % (obj.) alkoholu v jednotlivých 
nádobách o více než pěti litrech určených 
k zásobování zařízení společného 
stravování,
– pekárenských nebo cukrářských 
výrobků, které jsou vzhledem ke své 
povaze obvykle spotřebovány do 24 hodin 
od výroby,
– octa,
– jedlé soli,
– cukru v pevné formě,
– cukrovinek sestávajících téměř 
výhradně z ochucených a/nebo 
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přibarvených cukrů,
– žvýkaček a podobných výrobků ke 
žvýkání,
– balení jednotlivých porcí zmrzliny.
B. DATUM SPOTŘEBY:
a) Před datem se uvede výraz „Spotřebujte 
do ….“.
b) Ke slovům uvedeným v bodě a) se 
připojí:
– buď vlastní datum, nebo
– odkaz na místo, kde je datum 
vyznačeno.
Za těmito údaji následuje popis podmínek 
uchování, které musí být dodrženy.
c) Datum v nekódovaném tvaru obsahuje 
den, měsíc a rok, a to ve stejném jazyce, ve 
kterém je napsána etiketa.
d) Způsob uvedení data minimální 
trvanlivosti uvedeného v bodě 1 písm. c) 
přílohy IX může být určen postupem podle 
čl. 49 odst. 2.
C. DATUM VÝROBY:
a) Před datem se uvede výraz „Vyrobeno 
…“.
b) Ke slovům uvedeným v bodě a) se 
připojí:
– buď vlastní datum, nebo
– odkaz na místo, kde je datum vyznačeno.
c) Datum v nekódovaném tvaru obsahuje 
den, měsíc a rok, a to ve stejném jazyce, ve 
kterém je napsána etiketa.

Or. hu

Odůvodnění

Je nesmírně důležité, aby bylo na výrobcích potravinářského průmyslu, které se dostanou na 
trh Evropské unie, označeno datum minimální trvanlivosti, datum spotřeby a informace 
vztahující se k datu výroby jednotně, jak to ostatně obsahuje tento návrh. Zároveň shledávám 
jako problém, jež je nutno vyřešit, tu skutečnost, že v jednotlivých jazycích Evropské unie je 
datum uváděno v různém pořadí. Aby bylo datum minimální trvanlivosti a datum spotřeby pro 
spotřebitele srozumitelné, je nutno jim poskytnou informaci o tom, v jakém pořadí jsou čísla
uvedená u data minimální trvanlivosti, data spotřeby a data výroby na etiketě nebo na víčku 
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výrobku potravinářského průmyslu.

Následnou změnu v chování spotřebitelů, jež tento návrh klade mezi své cíle, do značné míry 
ovlivňuje nejednotnost uváděných informací. Z toho důvodu nepovažuji za vhodné podporovat 
stanovení omezení ve způsobu uvádění data a zavedení od nich se odchylujících označování, 
jak navrhuje předkladatel zprávy.

Pozměňovací návrh 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s 
přílohou IX. 

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s 
přílohou IX. Nesmí být skryté a musí být 
uvedeno zřetelně a viditelně.  

Or. en

Odůvodnění

V současnosti je datum minimální trvanlivosti často skryté nebo je těžké jej nalézt. 

Pozměňovací návrh 431
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s 
přílohou IX.

2. V případě potravin, u nichž je 
pravděpodobné, že po krátké době budou 
v důsledku růstu patogenních 
mikroorganismů představovat 
bezprostřední riziko pro lidské zdraví, 
pokud nebudou správně uchovávány, je 
třeba uvést datum spotřeby.

Or. en
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Odůvodnění

Označování data je zmatečná oblast, co se týče dat, která je třeba použít u příslušných 
potravin. Navržený pozměňovací návrh usiluje o zjednodušení návrhu, a tedy o pomoc 
potravinářským podnikům při správném použití vhodného označení data.

Pozměňovací návrh 432
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Datem minimální trvanlivosti 
potraviny se rozumí datum, do kterého si 
potravina uchovává své specifické 
vlastnosti při správném způsobu 
skladování.

Or. en

Odůvodnění

Označování data je zmatečná oblast, co se týče dat, která je třeba použít u příslušných 
potravin. Navržený pozměňovací návrh usiluje o zjednodušení návrhu, a tedy o pomoc 
potravinářským podnikům při správném použití vhodného označení data.

Pozměňovací návrh 433
John Bowis

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25a
Původ a provenience

1. Pokud je uváděn původ nebo 
provenience v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. 
i), použije se následující:  
i) Pokud je charakteristickou složkou 
(složkami) potraviny maso a země původu 
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nebo provenience masa není shodná se 
zemí původu nebo proveniencí potraviny, 
uvede se také země původu nebo 
provenience této masné složky (složek).  
Pokud je maso vykupováno ze dvou či více 
zemí nebo proveniencí, lze uvést seznam 
těchto zemí nebo proveniencí.   
ii) U čerstvého masa s výjimkou drůbežího 
masa ze třetích zemí, hovězího a telecího 
může být země původu nebo provenience 
uvedena jako jedno místo pouze pokud 
jsou zvířata narozena a chována ve stejné 
zemi nebo místě. V ostatních případech se 
uvede informace o každém z těchto 
rozdílných míst narození a chovu.
2. Komise stanoví zavádění pravidel 
týkajících se použití odstavce 1. 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. Toto nařízení se uplatní, aniž to ovlivní 
označování v souladu se zvláštní právní 
úpravou Společenství.  

Or. en

Odůvodnění

Návrh by se měl zaměřit na takové kategorie potravin, které jsou pro spotřebitele obzvláště 
důležité, nikoli na veškeré základní složky jako takové. Spotřebitelé přikládají význam místu 
narození/chovu spíše než místu porážky. V rozmístění jatek existují i další obtíže, které by 
omezovaly propagaci regionálních produktů.  
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Pozměňovací návrh 434
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návod k použití potraviny se uvede 
takovým způsobem, aby umožnil její 
vhodné použití.

1. Návod k použití potraviny se uvede 
takovým způsobem, aby umožnil její 
vhodné použití. Pokud je to vhodné, 
uvedou se v návodu podmínky chlazení a 
skladování a doba upotřebení po otevření 
obalu.

Or. de

Pozměňovací návrh 435
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Bude-li to vhodné, uvede se návod k 
použití ohledně vyžadovaných teplot 
uchování a způsobu zacházení po otevření 
balení potraviny.  

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Bude-li to vhodné, uvede se návod k 
použití ohledně vyžadovaných teplot 
uchování a způsobu zacházení po otevření 
balení potraviny.
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Or. en

Pozměňovací návrh 437
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Bude-li to vhodné, uvede se návod k 
použití ohledně vyžadovaných teplot 
uchování a způsobu zacházení po otevření 
balení potraviny.

Or. en

Odůvodnění

Např. dodržování správné teploty skladování a/nebo zvláštní způsob zacházení s produktem 
po otevření balení může mít vliv na bezpečnost a/nebo jakost výrobku.

Pozměňovací návrh 438
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na etiketě by mělo být uvedeno i 
celkové množství čistého alkoholu 
v gramech na 100 ml nebo jednotky.  

Or. en

Odůvodnění

Tato informace je sama o sobě spotřebitelům při řízení spotřeby k malému užitku. Aby bylo 
pro spotřebitele jednodušší sledovat svůj příjem alkoholu a dodržovat zdravotní doporučení 
pro pití s nízkým rizikem, mělo by být na etiketě uvedeno celkové množství čistého alkoholu 
v gramech na 100 ml nebo jednotkách.  
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Pozměňovací návrh 439
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na etiketě by měl být uveden také 
hmotnostní obsah čistého alkoholu v 
gramech na 100 ml nebo jednu dávku.

Or. fi

Pozměňovací návrh 440
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. a) Nutriční údaje v hlavním zorném poli
(dále jen „nutriční informace na přední 
straně balení“) zahrnují:

a) energetickou hodnotu; množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukru a soli.

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

1. b) Kromě živin uvedených ve formě 
„nutričních údajů na přední straně 
balení“ zahrnují povinné údaje na zadní 
straně balení (dále „nutriční údaje na 
zadní straně balení“) následující údaje: 
a) energetickou hodnotu;
b) bílkoviny;
c) sacharidy;
e) vlákninu;
h) trans tuky.

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 

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 
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(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 
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.

(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 
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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje výzkum, který prokázal, že spotřebitelé si přejí omezené 
množství nutričních informací na přední straně balení, které mají být omezeny na čtyři živiny, 
tj. tuk, nasycené mastné kyseliny, sůl a cukry. Přejí si však úplnější nutriční údaje na zadní 
straně balení, které mají obsahovat 9 živin, jež jsou důležité při dodržování zdravého 
stravování. Proto by povinné nutriční údaje měly sestávat ze dvou částí: z omezených údajů 
na přední straně balení s interpretační složkou a z úplné tabulky na zadní straně balení. 

Pozměňovací návrh 441
María Sornosa Martínez

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, trans-tuků, nasycených 
mastných kyselin, sacharidů (s konkrétním 
uvedením cukrů) a soli.

Or. es

Odůvodnění

Spotřebitelé hojně vyžadují informace o tom, zda potraviny obsahují trans-tuky. Znění 
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navržené Komisí však předpokládá, že tato výživná látka by měla mít charakter pouze 
dobrovolný. Tato oprava si klade za cíl zahrnout uvedení výživné hodnoty trans-tuků mezi 
informace povinné.

Pozměňovací návrh 442
Dagmar Roth-Behrendt

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 bílkovin, sacharidů, cukrů,
tuku, nasycených mastných kyselin, 
vlákniny a sodíku.

Or. de

Odůvodnění

Změna zajistí, že povinně budou uváděny živiny, které také doposud byly součástí nutričního 
označování výrobků. Veškerá doporučení ohledně výživy se týkají uvedených makroživin, na 
které jsou spotřebitelé u tohoto druhu údajů zvyklí a znají je.

Pozměňovací návrh 443
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

(1) Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

a) energetickou hodnotu; a) energetickou hodnotu a 

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

b) množství bílkovin, sacharidů a tuku.

Or. de
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Odůvodnění

Změna zajistí, že povinně budou uváděny živiny, které také doposud byly součástí nutričního 
označování výrobků. Veškerá doporučení ohledně výživy se týkají uvedených makroživin, na 
které jsou spotřebitelé u tohoto druhu údajů zvyklí a znají je

Pozměňovací návrh 444
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

a) energetickou hodnotu; a) energetickou hodnotu;

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

b) množství proteinů, sacharidů a tuku.

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 
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;

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle
definice nařízení Rady (ES) č. 479/2008, 
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 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje 
u těchto výrobků. Pokud bude třeba, 
přijmou se opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním:

a) pokud jde o výrobky uvedené v nařízení 
Rady(ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 
2008 o společné organizaci trhu s vínem, 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 113 
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odst. 1 tohoto nařízení;
b) pokud jde o lihoviny uvedené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin, v souladu 
s regulativním postupem uvedeným v čl. 
25 odst. 2 tohoto nařízení;
c) pokud jde o ostatní alkoholické nápoje, 
v souladu s regulativním postupem 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Energetická hodnota, proteiny, sacharidy a tuky se označují v současnosti na etiketách živin 
Skupiny 1 (energie, proteiny, tuky, sacharidy) podle směrnice o nutričním označování 
potravin (90/496). Toto faktické označování na etiketách uvádí celkové složení potraviny a její 
energetický přínos. Označování etiketami navržené Komisí je zmatené a nepodávalo by 
patřičné a srozumitelné informace pro spotřebitele, který není odborníkem na výživu. 
Opatření týkající se vína by měla být řešena zvláštními předpisy.

Pozměňovací návrh 445
Lambert van Nistelrooij

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 cukrů, tuku, nasycených 
mastných kyselin, a sodíku nebo soli.

Or. en

Odůvodnění

Energie, cukr, tuk, nasycené mastné kyseliny a sodík (sůl) byly Světovou zdravotnickou 
organizací určeny jako nejdůležitější živiny pro lidské zdraví pro veškeré obyvatelstvo.
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Pozměňovací návrh 446
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. a) Nutriční údaje v hlavním zorném poli
(dále jen „nutriční informace na přední 
straně balení“) zahrnují::

a) energetickou hodnotu; i) energetickou hodnotu;

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

ii) množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukrů a soli v potravině.

1. b) Povinné údaje na zadní straně balení 
(dále „nutriční údaje na zadní straně 
balení“) zahrnují následující množství
živin uvedených v odst. 1 písm. a), plus 
množství následujících látek:
a) bílkovin;
b) sacharidů;
c) vlákniny;
d) trans tuků.

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 
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.

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle 
definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999. 
Komise předloží po [pět let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] zprávu, která se 
bude týkat uplatňování tohoto odstavce na 
víno a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje u vína. 
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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že hlavní zorné pole označuje přední stranu balení. 
Zajišťuje také, aby povinné nutriční údaje sestávaly ze dvou částí: omezených informací na 
přední straně balení týkajících se energetické hodnoty a čtyř hlavních živin, a kompletnějších 
informací na zadní straně balení týkajících se osmi živin plus energetické hodnoty.  

Pozměňovací návrh 447
Péter Olajos

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 cukrů, tuku, nasycených 
mastných kyselin, a sodíku nebo soli.

Or. en

Odůvodnění

Energie, cukr, tuk, nasycené mastné kyseliny a sodík (sůl) byly Světovou zdravotnickou 
organizací určeny jako nejdůležitější živiny pro lidské zdraví pro veškeré obyvatelstvo.

Pozměňovací návrh 448
Thomas Ulmer

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, bílkovin, sacharidů.

Or. en
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Odůvodnění

Přehnané množství nutričních údajů spotřebitelům nepomáhá. Energie, tuky, bílkoviny, 
sacharidy jsou důležité faktory vyváženého jídelníčku a měly by tedy tvořit součást povinných 
základních informací o nutričním složení potravin.  

Pozměňovací návrh 449
Riitta Myller

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 bílkovin, tuku, nasycených 
mastných kyselin a trans-tuků, sacharidů 
(s konkrétním uvedením cukrů) a soli a
přídatných látek obsahující sodík.

Or. fi

 Odůvodnění

Přídatné látky mohou v některých skupinách produktů obsahovat značné množství sodíku. 
Například produkty označené známkou „srdce“ splňují kritéria, která berou zřetel na 
množství sodíku v přídatných látkách.

Pozměňovací návrh 450
Miroslav Ouzký

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 cukrů, tuku, nasycených 
mastných kyselin, a sodíku nebo soli.

Or. en
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Odůvodnění

Energie, cukr, tuk, nasycené mastné kyseliny a sodík (sůl) byly Světovou zdravotnickou 
organizací určeny jako nejdůležitější živiny pro lidské zdraví pro veškeré obyvatelstvo.

Pozměňovací návrh 451
Bogusław Sonik

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 cukrů, tuku, nasycených 
mastných kyselin, a sodíku nebo soli.

Or. en

Odůvodnění

Energie, cukr, tuk, nasycené mastné kyseliny a sodík (sůl) byly Světovou zdravotnickou 
organizací určeny jako nejdůležitější živiny pro lidské zdraví pro veškeré obyvatelstvo.

Pozměňovací návrh 452
Avril Doyle

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 bílkovin, tuku, nasycených 
mastných kyselin, trans tuků, sacharidů (s 
konkrétním uvedením cukrů) a soli.

Or. en

Odůvodnění

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutritional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are required 
for many biological functions and specific activities in body growth, development and 
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maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. 
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrition declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2)

Pozměňovací návrh 453
Nicodim Bulzesc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. a) Nutriční údaje v hlavním zorném poli
(dále jen „povinné nutriční informace na 
přední straně balení“) zahrnují:

a) energetickou hodnotu; energetickou hodnotu, nasycené mastné 
kyseliny, cukry a sůl.

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

1. b) Povinné údaje na zadní straně balení 
(dále „nutriční údaje na zadní straně 
balení“) zahrnují mimo energetickou 
hodnotu a živiny uvedené v odst. 1a 
množství následujících látek:

a) tuků;
b) bílkovin;
c) sacharidů;
e) vlákniny;
h) trans tuků.

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, 

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, 
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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 
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.

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 
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

Odůvodnění

Označování musí být povinné pro přední i zadní stranu balení; na přední straně se uvádí čtyři 
složky: energetická hodnota, nasycené mastné kyseliny, cukry a sůl, a na zadní straně „velká 
osma“ a trans tuky.  

Jelikož uvedení trans tuků, vlákniny a bílkovin je povinné na zadní straně balení, neměly by 
být zahrnuty do seznamu v odstavci 2.  

Pozměňovací návrh 454
Karl-Heinz Florenz

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 cukru, tuku, nasycených 
mastných kyselin a sodíku nebo soli.

Or. de

Odůvodnění

Pouze ty údaje o výživné hodnotě, které jsou z hlediska veřejného zdraví nejdůležitější, by se 
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měly objevit jako povinné informace na etiketě.

Pozměňovací návrh 455
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1. a) Nutriční údaje v hlavním zorném poli
(dále jen „nutriční informace na přední 
straně balení“) zahrnují:
množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, cukrů, soli a energie v potravině.
1. b) Povinné údaje na zadní straně balení 
(dále „nutriční údaje na zadní straně 
balení“) zahrnují následující množství
živin uvedených v odstavci 1a), plus 
množství následujících látek:

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

a) bílkovin;
b) sacharidů;
c) vlákniny;
d) trans tuků.
Je třeba uvádět pouze živiny s významným 
výskytem v produktu.  

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 
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produkty a tuto zprávu může doprovodit 
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

Odůvodnění

Označování by nikdy nemělo být zavádějící. Označování živin, které se v produktu nevyskytují, 
může být zavádějící. Například Coca Cola by se jevila jako výhodný produkt ve vztahu k 
tukům a soli. Proto je třeba uvádět pouze živiny, které se v produktu vyskytují.  

Pozměňovací návrh 456
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nutriční údaje obsahují tyto informace 
(dále jen „povinné nutriční údaje“):

1.Nutriční označování výrobků obsahuje 
tyto informace (dále jen „nutriční 
označování výrobků“):

a) energetickou hodnotu; a) energetickou hodnotu (spalovací 
hodnotu);

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

b) množství bílkovin, sacharidů a tuku.

Or. de

Odůvodnění

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
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für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Pozměňovací návrh 457
Renate Sommer

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

Or. de

Odůvodnění

Bílkoviny musí být v nutričních údajích uvedeny jako životně důležitá živina. 

Pozměňovací návrh 458
Peter Liese

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, nasycených mastných 
kyselin, sacharidů (s konkrétním uvedením 
cukrů) a sodíku.

Or. en

Odůvodnění

Kuchyňská sůl (chlorid sodný) není jediným zdrojem sodíku v jídelníčku. Existuje mnoho 
dalších solí sodíku, než jen chlorid sodný (například: glutamát sodný, uhličitan sodný,…) 
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Uvedení „sodíku ze soli“ by postihlo pouze minimální část skutečného obsahu a 
neposkytovalo by správné informace. 

Pozměňovací návrh 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

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, nasycených mastných 
kyselin, cukrů, soli, sacharidů, bílkovin a 
umělých a přírodních trans tuků.

Or. en

Odůvodnění

Obsah bílkovin a trans tuků představuje pro spotřebitele důležitou informaci, a proto by měl 
být označován povinně. Je také důležité rozlišovat mezi umělými a přírodními trans tuky, 
jelikož obsah umělých trans tuků mohou výrobci ovlivňovat.

Pozměňovací návrh 460
Alessandro Foglietta

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 bílkovin, sacharidů a tuku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 461
Horst Schnellhardt

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 
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.

Tento odstavec se nevztahuje na nápoje, 
které obsahují alkohol. 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 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro poskytování nutričních 
údajů spotřebitelům 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. de

Odůvodnění

Pokud by měly být vyňaty víno, pivo a lihoviny, a nikoli ostatní alkoholické nápoje, nebylo by 
možné dosáhnout souladu v odvětví. Některé definované výrobky by byly zvýhodněny a jiné 
diskriminovány. Soutěž by byla narušena a spotřebitel by byl vlastně vzhledem ke složení 
různých výrobků uveden v omyl. 
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Pozměňovací návrh 462
Riitta Myller

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 
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.

U alkoholických nápojů by z povinného 
označení nutričních údajů měl vyplývat 
jejich energetický obsah a také obsah soli.

Or. fi

 Odůvodnění

Přídatné látky mohou v některých skupinách produktů obsahovat značné množství sodíku. 
Například produkty označené známkou „srdce“ splňují kritéria, která berou zřetel na 
množství sodíku v přídatných látkách.
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Pozměňovací návrh 463
Thomas Ulmer

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 
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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Renate Sommer

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 

Tento odstavec se nevztahuje na víno 
a vinné produkty podle definice nařízení 
Rady (ES) č. 479/2008 a č. 1601/1991, 
ovocné pivo, pivo a lihoviny podle 
definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze 
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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 
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.

dne 15. ledna 2008 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 
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. de

Odůvodnění

Alkoholické nápoje obecně by neměly být upraveny tímto nařízením, ale zvláštní úpravou. K 
tomu by musely být nejprve objasněny základní otázky, neboť například výchozí hodnota pro 
údaje o výživné hodnotě 100 ml u lihovin by byla krajně znepokojivá a mnoho v potravinách 
obsažených živin by se v alkoholických nápojích nenacházelo. 

Pozměňovací návrh 465
Pilar Ayuso

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 

Tento odstavec se nevztahuje na víno a 
vinné produkty podle definice nařízení 
Rady (ES) č. 479/2008 a č.1601/1991,
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 
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produkty a tuto zprávu může doprovodit 
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.

týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
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 podle potřeby v 
souladu s následujícími postupy:
i) ve vztahu k produktům uvedeným 
v článku nařízení Rady (ES) č. 479/2008 
ze dne 29. dubna 2008 o společné 
organizaci trhu s vínem postupem 
stanoveným v článku 113 odst. 1 téhož 
nařízení;
ii) ve vztahu k produktům uvedeným 
v článku 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro definici, 
označování a obchodní úpravu 
aromatizovaných vín, aromatizovaných, 
vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů, postupem stanoveným v 
článku 13 téhož nařízení;
iii) ve vztahu k produktům uvedeným 
v nařízení Rady (ES) č. 110 /2008 
Evropského parlamentu a Rady o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 
(3) postupem stanoveným v čl. X téhož 
nařízení;
iv) ve vztahu k ostatním produktům 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Definice rozsahu výjimek udělovaných vínu by měla být doplněna tak, aby bylo zajištěno, že 
všechny vinařské produkty definované a regulované nařízením Rady (ES) č. 1601/1991 jsou 
zproštěny povinnosti uvádět složky a poskytovat nutriční údaje. Vinařské produkty jsou 
definované a regulované v nařízení (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné 
organizaci trhu s vínem a v nařízení Rady (ES) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, které se 
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týká aromatizovaných vín a dalších produktů na bázi vína.

Pozměňovací návrh 466
John Bowis

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 
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.

Nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 
1,2 % objemových musí splňovat pouze 
odst. 1 písm. a) tohoto článku. 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 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje 
u těchto výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Veřejná konzultace nenalezla velkou podporu pro kompletní označování nutričních údajů na 
alkoholických nápojích, nalezla však obecný souhlas, že pro spotřebitele by bylo užitečné 
uvedení energetické hodnoty. Pro zajištění rovných podmínek by se mělo všem alkoholickým 
nápojům dostat stejného zacházení tak, aby se předešlo dopadům na hospodářskou soutěž.
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Pozměňovací návrh 467
Anne Laperrouze

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 
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.

Tento odstavec se nevztahuje na víno a 
vinné produkty podle definice nařízení 
Rady (ES) č. 479/2008 a č.1601/1991,
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 
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 podle potřeby v 
souladu s následujícími postupy:
i) ve vztahu k produktům uvedeným v čl. 1 
odst. 2  nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze 
dne 29. dubna 2008 o společné organizaci 
trhu s vínem postupem stanoveným v čl. 
113 odst. 1 téhož nařízení;
ii) ve vztahu k produktům uvedeným v čl. 
2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1601/91 ze 
dne 10. června 1991, kterým se stanoví 
obecná pravidla pro definici, označování 
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných, vinných nápojů a 
aromatizovaných vinných koktejlů, 
postupem stanoveným v článku 13 téhož 
nařízení;
iii) ve vztahu k produktům uvedeným 
v nařízení Rady (ES) č. 110 /2008 
Evropského parlamentu a Rady o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a 
ochraně zeměpisných označení lihovin a o 
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zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 
(3) postupem stanoveným v čl. X téhož 
nařízení;
iv) ve vztahu k ostatním produktům 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

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 
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.

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

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny alkoholické nápoje by měly být vyžadována zvláštní pravidla, protože 
spotřebitelé musí být informováni o množství a kvalitě hlavních živin v těchto nápojích, jako 
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jsou sacharidy a celkové množství energie.

Pozměňovací návrh 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 
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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jelikož toto nařízení usiluje o vysokou úroveň zdraví spotřebitelů, je nepochopitelné, proč by 
právě alkoholické nápoje měly získat výhodu a být zproštěny požadavků na označování.
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Pozměňovací návrh 470
Nicodim Bulzesc

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans-tuků;
b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

a) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

b) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů; c) polyalkoholů;

e) škrobu; d) škrobu;

f) vlákniny;
g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

e) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Označování musí být povinné pro přední i zadní stranu balení; na přední straně se uvádí čtyři 
složky: energetická hodnota, nasycené mastné kyseliny, cukry a sůl, a na zadní straně „velká 
osma“ a trans tuky.  

Jelikož uvedení trans tuků, vlákniny a bílkovin je povinné na zadní straně balení, neměly by 
tyto údaje být zahrnuty do seznamu v odstavci 2.
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Pozměňovací návrh 471
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční označování výrobků může
obsahovat také množství jedné nebo více z 
těchto položek nebo jejich součásti a v 
odstavci 1 vyjmenované skupiny látek:

a) trans-tuků; a) trans-mastných kyselin;

aa) nasycených mastných kyselin;

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů;

da) polyolů;

e) škrobu; e) škrobu;
f) vlákniny; f) vlákniny;

fa) cukrů;
fb) sodíku;
fc) cholesterolu;

g) bílkovin;

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI;

ha) dalších složek podle nařízení (ES) č. 
1925/2006.

Or. de
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Odůvodnění

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Pozměňovací návrh 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans tuků; a) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polyalkoholů;

d) polyalkoholů; d) škrobu;
e) škrobu; e) vlákniny;
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f) vlákniny; f) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Obsah bílkovin a trans tuků představuje pro spotřebitele důležitou informaci, a proto by měl 
být označován povinně. Je také důležité rozlišovat mezi umělými a přírodními trans tuky, 
jelikož obsah umělých trans tuků mohou výrobci ovlivňovat.

Pozměňovací návrh 473
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou dodatečně 
obsahovat také množství jedné nebo více z 
těchto položek:

a) trans-tuků; a) trans-tuků;

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c)polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;

da) cholesterolu;
e) škrobu; e) škrobu;

f) vlákniny;
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g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI;

ha) dalších látek podle přílohy XIII části 
A a složek těchto živin. 

Or. de

Odůvodnění

Změna zajistí, že povinně budou uváděny živiny, které také doposud byly součástí nutričního 
označování výrobků.

Pozměňovací návrh 474
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans-mastných kyselin; a) trans-mastných kyselin;
b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

ca) cholesterolu; 

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;

e) škrobů; e) škrobů;

f) vlákniny; f) vlákniny;

g) bílkovin; g) bílkovin;
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ga) sacharidů; 

gb) sodíku;

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI;

ha) dalších látek, jak je uvedeno v příloze 
XIII části A. 

Or. de

Odůvodnění

Výrobci potravin mají mít možnost doplnit dodatečné živiny v nutričních údajích, pokud si to 
přejí. Dále je nutné objasnění pozměňovacího návrhu k čl. 29 odst.1. 

Pozměňovací návrh 475
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou dodatečně 
obsahovat také množství jedné nebo více z 
těchto položek:

a) trans-mastných kyselin; a) nasycených kyselin;

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

ca) trans-mastných kyselin;
cb) cholesterolu;
cc) cukru;

d) polyalkoholů; d) polyalkoholů;
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e) škrobů; e) škrobů;

f) vlákniny; f) vlákniny;

g) bílkovin; g) sodíku;

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI;

ha) dalších látek, jak je uvedeno v příloze 
XIII části A.

Or. de

Odůvodnění

Změna zajistí, že povinně budou uváděny živiny, které také doposud byly součástí nutričního 
označování výrobků. Veškerá doporučení ohledně výživy se týkají uvedených makroživin, na 
které jsou spotřebitelé u tohoto druhu údajů zvyklí a znají je.

Pozměňovací návrh 476
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans tuků;
b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

a) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

b) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů; c) polyalkoholů;

e) škrobu; d) škrobu;

f) vlákniny;
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g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

e) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Trans tuky, vláknina a bílkoviny by měly být součástí povinných nutričních údajů na zadní 
straně balení, neměly by tedy být součástí tohoto seznamu.

Pozměňovací návrh 477
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také 
množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans tuků;
b) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

a) mononenasycených mastných kyselin 
(monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

b) polynenasycených mastných kyselin 
(polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů; c) polyalkoholů;

e) škrobu; d) škrobu;

f) vlákniny;
g) bílkovin;
h) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.

e) veškerých vitamínů nebo minerálních 
látek uvedených v seznamu v bodě 1 části 
A přílohy XI, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
bodě 2 části A přílohy XI.



AM\762307CS.doc 131/173 PE418.218v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Trans tuky, vláknina a bílkoviny jsou významné živiny, které by měly být součástí povinných 
nutričních údajů na zadní straně balení.  

Pozměňovací návrh 478
Avril Doyle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) trans tuků; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s mým pozměňovacím návrhem k čl. 29 odst. 1 písm. b) o povinném označování 
trans tuků v povinných nutričních údajích musí být trans tuky vyňaty z čl. 29 odst. 2.  

Pozměňovací návrh 479
María Sornosa Martínez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) trans-tuků; vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Spotřebitelé hojně vyžadují informace o tom, zda potraviny obsahují trans-tuky. Znění 
navržené Komisí však uvažuje o tom, že by uvedení této výživné látky mělo charakter pouze 
dobrovolný. Tato oprava si klade za cíl zahrnout uvedení výživné hodnoty trans-tuků mezi 
informace povinné.
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Pozměňovací návrh 480
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) sacharidů;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 29 odst. 1.

Pozměňovací návrh 481
Miroslav Ouzký

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) sacharidů; 

Or. en

Odůvodnění

V souladu s výše uvedeným pozměňovacím návrhem k čl. 29 odst. 1.

Pozměňovací návrh 482
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) sacharidů;
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s navrhovaným pozměňovacím návrhem k čl. 29 odst. 1.

Pozměňovací návrh 483
Magor Imre Csibi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) cholesterolu;
gb) sodíku;

Or. en

Odůvodnění

Kompletnější seznam živin, který by mohl být nepovinně uváděn na etiketě.  

Pozměňovací návrh 484
Renate Sommer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) bílkovin; vypouští se 

Or. de

Odůvodnění

Bílkoviny byly zahrnuty do čl. 29 odst. 1 písm. b).
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Pozměňovací návrh 485
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě uvedení výživového a/nebo 
zdravotního tvrzení se požaduje uvedení 
množství látek náležejících do některé 
skupiny živin podle odstavce 2 nebo 
tvořících jejich součást.

3. V případě uvedení výživového a/nebo 
zdravotního tvrzení se požaduje uvedení 
množství těchto látek náležejících do 
některé skupiny živin podle odstavce 2 
nebo tvořících jejich součást.

Or. de

Odůvodnění

Konkretizace textu nařízení.

Pozměňovací návrh 486
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě uvedení výživového a/nebo 
zdravotního tvrzení se požaduje uvedení 
množství látek náležejících do některé 
skupiny živin podle odstavce 2 nebo 
tvořících jejich součást.

3. V případě uvedení výživového a/nebo 
zdravotního tvrzení se požaduje uvedení 
množství látek náležejících do některé 
skupiny živin podle odstavce 2 nebo 
tvořících jejich součást, ve vztahu k nim.

Or. en

Odůvodnění

Jasnější ustanovení.
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Pozměňovací návrh 487
Magor Imre Csibi

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

Změna seznamu živin bude mít značné dopady, měla by tedy být v rukou zákonodárce.  

Pozměňovací návrh 488
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může stanovit převodní faktory 
pro vitamíny a minerální látky uvedené 
v bodě 1 části A přílohy XI pro účely 
přesnějšího výpočtu jejich obsahu 
v potravinách, a zařadit je do přílohy XII. 
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. Komise stanoví převodní faktory pro 
vitamíny a minerální látky uvedené v bodě 
1 části A přílohy XI pro účely přesnějšího 
výpočtu jejich obsahu v potravinách, a 
zařadí je do přílohy XII. 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
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Odůvodnění

Různé vitamíny, např. vitamín A a E, se vyskytují v různé chemické formě, která je v těle 
odlišně fyziologicky aktivní. Tyto rozdíly je třeba brát v úvahu pomocí převodních faktorů, 
aby byly poskytovány spolehlivé informace.

Pozměňovací návrh 489
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může stanovit převodní faktory 
pro vitamíny a minerální látky uvedené 
v bodě 1 části A přílohy XI pro účely 
přesnějšího výpočtu jejich obsahu 
v potravinách, a zařadit je do přílohy XII. 
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. Komise stanoví převodní faktory pro 
vitamíny a minerální látky uvedené v bodě 
1 části A přílohy XI pro účely přesnějšího 
výpočtu jejich obsahu v potravinách, a 
zařadí je do přílohy XII. 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. de

Odůvodnění

Mělo by se stanovit, aby se obsah vitamínů a minerálních látek počítal podle jednotných 
převodních faktorů. 

Pozměňovací návrh 490
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může stanovit převodní faktory 
pro vitamíny a minerální látky uvedené 
v bodě 1 části A přílohy XI pro účely 
přesnějšího výpočtu jejich obsahu 

2. Komise stanoví převodní faktory pro 
vitamíny a minerální látky uvedené v bodě 
1 části A přílohy XI pro účely přesnějšího 
výpočtu jejich obsahu v potravinách, a 
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v potravinách, a zařadit je do přílohy XII. 
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. 

zařadí je do přílohy XII. 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

Odůvodnění

Různé vitamíny, např. vitamín A a E, se vyskytují v různé chemické formě, která je v těle 
odlišně fyziologicky aktivní. Tyto rozdíly je třeba brát v úvahu pomocí převodních faktorů, 
aby byly poskytovány spolehlivé informace.

Pozměňovací návrh 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může stanovit převodní faktory 
pro vitamíny a minerální látky uvedené 
v bodě 1 části A přílohy XI pro účely 
přesnějšího výpočtu jejich obsahu 
v potravinách, a zařadit je do přílohy XII. 
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. Komise stanoví převodní faktory pro 
vitamíny a minerální látky uvedené v bodě 
1 části A přílohy XI pro účely přesnějšího
výpočtu jejich obsahu v potravinách, a 
zařadí je do přílohy XII. 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

Odůvodnění

Různé vitamíny, např. vitamín A a E, se vyskytují v různé chemické formě, která je v těle 
odlišně fyziologicky aktivní. Tyto rozdíly je třeba brát v úvahu pomocí převodních faktorů, 
aby byly poskytovány spolehlivé informace.
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Pozměňovací návrh 492
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Uvedené hodnoty jsou průměrné 
hodnoty založené v jednotlivých případech 
na výsledcích

4. Uvedené hodnoty jsou průměrné 
hodnoty na konci data minimální 
trvanlivosti s ohledem na přiměřenou 
dovolenou odchylku, založené v 
jednotlivých případech na výsledcích

a) analýz výrobce potravin; nebo a) analýz výrobce potravin; nebo

b) výpočtu s použitím známých nebo 
skutečných průměrných hodnot použitých 
složek; nebo

b) výpočtu s použitím známých nebo 
skutečných průměrných hodnot použitých 
složek; nebo

c) výpočtu s použitím obecně prokázaných 
a přijímaných údajů.

c) výpočtu s použitím obecně prokázaných 
a přijímaných údajů. 

O prováděcích pravidlech k údajům o 
energetické hodnotě a živinách, pokud jde 
o přesnost uvedených hodnot, jako 
například rozdíly mezi uváděnými 
hodnotami a hodnotami zjištěnými při 
úřední kontrole, se může rozhodnout
postupem podle čl. 49 odst. 2.

O prováděcích pravidlech k údajům o 
energetické hodnotě a živinách, pokud jde 
o přesnost uvedených hodnot, jako 
například rozdíly mezi uváděnými 
hodnotami a hodnotami zjištěnými při 
úřední kontrole, se stanoví regulativním
postupem podle čl. 49 odst. 2 podle 
stanoviska úřadu se vstupem v platnost 
tohoto nařízení. 

Or. de

Odůvodnění

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z. B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.
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Pozměňovací návrh 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O prováděcích pravidlech k údajům o 
energetické hodnotě a živinách, pokud jde 
o přesnost uvedených hodnot, jako 
například rozdíly mezi uváděnými 
hodnotami a hodnotami zjištěnými při 
úřední kontrole, se může rozhodnout 
postupem podle čl. 49 odst. 2.

O prováděcích pravidlech k údajům o 
energetické hodnotě a živinách, pokud jde 
o přesnost uvedených hodnot, jako 
například rozdíly mezi uváděnými 
hodnotami a hodnotami zjištěnými při 
úřední kontrole, se může rozhodnout 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Určení povolené hodnoty rozdílu mezi uváděnými hodnotami a hodnotami zjištěnými při 
úřední kontrole bude zásadní pro použití nařízení. Mělo by o něm tedy být rozhodnuto 
v souladu s regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 494
Nicodim Bulzesc

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31
Formy vyjádření údajů

Článek 31
Formy vyjádření údajů

1. Energetická hodnota a obsah živin nebo 
jejich složek uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 se 
vyjádří pomocí měrných jednotek 
uvedených v části A přílohy XIII.

1. Energetická hodnota a obsah živin nebo 
jejich složek uvedené v čl. 29 odst. 1 se 
vyjádří pomocí měrných jednotek 
uvedených v části A přílohy XIII.

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 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml a na jednu porci. Bude-li to 
vhodné, množství na jednu porci se 
vyjádří s výhradou čl. 32 odst.3.
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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.

3. Obsah živin v nutričních údajích na 
přední straně obalu uvedený v čl. 29 odst. 
1 písm. a) se uvede pomocí barevného 
kódování. Barva zelená, oranžová a 
červená označují, zda má potravina nízký, 
střední nebo vysoký obsah těchto živin. 
Tyto informace se sdělí ve vztahu k 100g 
nebo 100 ml. Definice referenčních 
množství pro vysoký, střední a nízký obsah 
těchto živin se stanoví v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3 na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin.  
Údaje o vitamínech a minerálních látkách, 
jsou-li uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. 
b) se uvedou v souladu s přílohou XIII 
částí B.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách a trans tuků uvedených v čl. 29 
odst. 1 se uvedou v souladu s přílohou XIII 
částí B.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží výzkum, který prokázal, že spotřebitelé si přejí omezené 
informace s interpretační složkou na přední straně obalu. Upřednostňují využívání červené, 
oranžové a zelené barvy k označení toho, zda má potravina vysoký, střední či nízký obsah 
těchto živin. Definice referenčních množství pro vysoký, střední a nízký obsah těchto živin se 
stanoví pomocí nezávislého odborného stanoviska přijatého EFSA.

Pozměňovací návrh 495
Liam Aylward

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Energetická hodnota a obsah živin nebo 
jejich složek uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 se 

1. Energetická hodnota a obsah živin nebo 
jejich složek uvedené v čl. 29 odst. 1 se 
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vyjádří pomocí měrných jednotek 
uvedených v části A přílohy XIII.

vyjádří pomocí měrných jednotek 
uvedených v části A přílohy XIII.

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 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml a na jednu porci. Bude-li to 
vhodné, množství na jednu porci se 
vyjádří s výhradou čl. 32 odst.3.

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.

3. Obsah živin v nutričních údajích na 
přední straně obalu uvedený v čl. 29 odst. 
1 písm. a) se uvede pomocí barevného 
kódování. Barva zelená, oranžová a 
červená označují, zda má potravina nízký, 
střední nebo vysoký obsah těchto živin. 
Tyto informace se sdělí ve vztahu k 100g 
nebo 100 ml. Definice referenčních 
množství pro vysoký, střední a nízký obsah 
těchto živin se stanoví v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3 na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin.
Údaje o vitamínech a minerálních látkách, 
jsou-li uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. 
b) se uvedou v souladu s přílohou XIII 
částí B.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách a trans tuků uvedených v čl. 29 
odst. 1 se uvedou v souladu s přílohou XIII 
částí B.

Or. {EN}en

Pozměňovací návrh 496
Kartika Tamara Liotard

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 

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



PE418.218v01-00 142/173 AM\762307CS.doc

CS

nebo 100 ml nebo, s výhradou čl. 32 odst. 
2 a 3, na jednu porci.

nebo 100 ml a na jednu porci. Bude-li to 
vhodné, množství na jednu porci se 
vyjádří s výhradou čl. 32 odst. 2 a 3. 

Or. en

Odůvodnění

Množství energie a živin v produktu se vždy musí vyjádřit na 100 g nebo 100 ml, aby se 
předešlo uvádění spotřebitelů v omyl a aby bylo možné produkty jednoduše srovnávat. Na 
zadní straně obalu by měly být uvedeny také informace na základě množství na jednu porci.  

Pozměňovací návrh 497
Kathy Sinnott

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 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml a na jednu porci. Bude-li to 
vhodné, množství na jednu porci se 
vyjádří s výhradou čl. 32 odst. 2 a 3. 

Or. en

Odůvodnění

Toto umožňuje snadné porovnání produktů, které by jinak mohly vyjadřovat nutriční 
informace způsobem, který je složité porovnávat.  

Pozměňovací návrh 498
Avril Doyle

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

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

nebo 100 ml. Dále je možné vyjádřit 
množství energie a živin na jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení anglické jazykové verze pozměňovacího návrhu 101 v soulad s původní německou 
verzí návrhu zprávy dr. Sommerové.  

Pozměňovací návrh 499
Richard Seeber

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 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na v 
souladu s měrnou jednotkou čistého 
množství 100 g nebo 100 ml nebo na jednu 
porci.

Or. de

Odůvodnění

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.
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Pozměňovací návrh 500
Anja Weisgerber

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 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml nebo, a zvláště pro čisté 
množství potraviny. 

Or. de

Odůvodnění

Zřetel na 100 g nebo 100 ml u údaje o energii a množství živin obsažených v potravině činí 
potraviny vzájemně srovnatelné a dává tak spotřebiteli do ruky cenný nástroj pro jeho 
rozhodování o koupi. Od tohoto údaje by proto nemělo být v žádném případě upuštěno. Navíc 
by měl být spotřebitel informován také o tom, jakou energii nebo jaké množství živin 
spotřebou celého potravinového výrobku vstřebá.

Pozměňovací návrh 501
Dan Jørgensen

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. Dále je 
možné vyjádřit množství energie a živin na 
jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo spotřebitelům umožněno srovnání různých potravin ve stejné kategorii – bez ohledu 
na velikost a obsah balení –, je nezbytné, aby bylo množství energie a živin vždy vyjádřeno na 
100 g nebo 100 ml. Navíc může být umožněno vyjádřit množství na jednu porci, pokud by si to 
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výrobce přál.  

Pozměňovací návrh 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml a na jednu porci, v případě, že 
je potravina balená jako jednotlivé porce. 

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li porce zřetelně balené (např. v případě jogurtu, cukrovinek apod.), musí se údaje o 
energii a živinách vztahovat také k velikosti porce, protože tak je pro spotřebitele snazší je 
pochopit. Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 32.

Pozměňovací návrh 503
Bogusław Sonik

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 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml. Dále je možné vyjádřit 
množství energie a živin na jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení anglické jazykové verze pozměňovacího návrhu 101 v soulad s původní německou 
verzí návrhu zprávy dr. R. Sommerové.
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Pozměňovací návrh 504
Miroslav Ouzký

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 
uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g 
nebo 100 ml. Dále je možné vyjádřit 
množství energie a živin na jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení anglické jazykové verze pozměňovacího návrhu 101 v soulad s původní německou 
verzí návrhu zprávy dr. R. Sommerové.

Pozměňovací návrh 505
Bogusław Sonik

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.

3. Povinné nutriční údaje mohou být 
vyjádřeny v procentech referenčních 
příjmů stanovených v části B přílohy XI a 
jsou vztaženy 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.

Or. en

Odůvodnění

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
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stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Pozměňovací návrh 506
Richard Seeber

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.

3. Povinné uvádění nutričních údajů může 
být popřípadě vyjádřeno 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.

Or. de

Odůvodnění

Jazykové přizpůsobení anglickému textu. 

Povinné uvedení indexu GDA (doporučeného denního množství) odporuje dobrovolné povaze 
iniciativy GDA, a proto se odmítá. Označení GDA je v současné době v evropském 
potravinářském průmyslu u jednotlivých potravin měněno a představováno spotřebitelům. Jak 
bylo sjednáno ve východisku EU, lze nyní očekávat první údaje, pokud bude iniciativa týkající 
se označování v potravinářském průmyslu úspěšná.
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Pozměňovací návrh 507
Kartika Tamara Liotard

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.

3. Obsah živin v nutričních údajích na 
přední straně obalu uvedený v čl. 29 odst. 
1 písm. a) se uvede pomocí barevného 
kódování. Barva zelená, oranžová a 
červená označují, zda má potravina nízký, 
střední nebo vysoký obsah těchto živin. 
Tyto informace se sdělí ve vztahu k 100g 
nebo 100 ml. Definice referenčních 
množství pro vysoký, střední a nízký obsah 
těchto živin se stanoví v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3 na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin. Údaje o vitamínech a 
minerálních látkách, jsou-li uváděny, se též 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží výzkum, který prokázal, že spotřebitelé si přejí omezené 
informace s interpretační složkou na přední straně obalu. Upřednostňují využívání červené, 
oranžové a zelené barvy k označení toho, zda má potravina vysoký, střední či nízký obsah 
těchto živin. Definice referenčních množství pro vysoký, střední a nízký obsah těchto živin se 
stanoví pomocí nezávislého odborného stanoviska přijatého EFSA.

Pozměňovací návrh 508
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinné nutriční údaje se případně 3. Povinné nutriční údaje se případně 
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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.

vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI a jsou 
vztaženy na 100 g nebo 100 ml. Údaje o 
vitamínech a minerálních látkách, jsou-li 
uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovacím návrhem téže autorky  k čl. 31 odst. 2 se zajišťuje, aby nutriční údaje vždy 
vycházely z výchozí hodnoty 100g/100ml a aby se hodnoty porcí se jako výchozí hodnoty  
směly používat pouze dodatečně. Proto se formulace „nebo na porci“ vypouští.

Pozměňovací návrh 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

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.

3. Obsah živin v nutričních údajích na 
přední straně obalu uvedený v čl. 29 odst. 
1 písm. a) se uvede pomocí barevného 
kódování. Barva zelená, oranžová a 
červená označují, zda má potravina nízký, 
střední nebo vysoký obsah těchto živin. 
Tyto informace se sdělí ve vztahu k 100g 
nebo 100 ml. Definice referenčních 
množství pro vysoký, střední a nízký obsah 
těchto živin se stanoví v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3 na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin. Údaje o vitamínech a 
minerálních látkách, jsou-li uváděny, se též 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží výzkum, který prokázal, že spotřebitelé si přejí omezené 
informace s interpretační složkou na přední straně obalu. Upřednostňují využívání červené, 
oranžové a zelené barvy k označení toho, zda má potravina vysoký, střední či nízký obsah 
těchto živin. Definice referenčních množství pro vysoký, střední a nízký obsah těchto živin se 
stanoví pomocí nezávislého odborného stanoviska přijatého EFSA.

Pozměňovací návrh 510
Glenis Willmott

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.

3. Obsah živin v nutričních údajích na 
přední straně obalu uvedený v čl. 29 odst. 
1 písm. a) se uvede pomocí barevného 
kódování. Barva zelená, oranžová a 
červená označují, zda má potravina nízký, 
střední nebo vysoký obsah těchto živin. 
Tyto informace se sdělí ve vztahu k 100g 
nebo 100 ml. Definice referenčních 
množství pro vysoký, střední a nízký obsah 
těchto živin se stanoví v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3 na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin.
Tento systém barevného kódování se 
použije na zpracované hotové potraviny, 
protože se jedná o potraviny, kde mají 
spotřebitelé obtíže se znalostmi o obsahu 
živin. Zpracované hotové potraviny 
označují balené potraviny, které jsou 
připravené ke konzumaci nebo před 
konzumací nevyžadují od spotřebitele 
žádnou přípravu s výjimkou smísení 
s vodou, rozmrazení, ohřátí nebo uvaření.  
Mezi tyto potraviny patří, avšak nikoli 
výhradně, obložené chleby, připravená 
nebo hotová jídla, karbanátky, uzeniny, 
koláče, taštičky a plněné koláče, obalené 
nebo tvarované maso, masové náhražky, 
drůbež, ryby a podobné produkty včetně 
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produktů v omáčkách, pizza a obilné 
snídaně.

Or. en

Odůvodnění

This Amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Pozměňovací návrh 511
Renate Sommer

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.

3. Údaje o vitamínech a minerálních 
látkách, jsou-li uváděny, se též vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Or. de
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Odůvodnění

Stanovené referenční příjmy se vztahují k denní potřebě průměrné čtyřicetileté ženy, a tak 
vylučují zvláštní potřeby ostatních skupin obyvatelstva. Kupříkladu děti a staří lidé mají jinou 
denní potřebu a mohli by tímto údajem být uvedeni v omyl. U údaje denní potřeby je rovněž 
ignorována různá potřeba kalorií na základě rozdílných pracovních činností. 

Pozměňovací návrh 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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.

3. Povinné nutriční údaje se také vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI a jsou 
vztaženy na 100 g a 100 ml nebo na jednu 
porci, v případě, že je potravina balena 
jako jednotlivá porce. Údaje o vitamínech 
a minerálních látkách, jsou-li uváděny, se 
též vyjádří v procentech referenčních 
příjmů stanovených v bodě 1 části A 
přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Procento referenčního příjmu představuje pro většinu spotřebitelů cennou informaci a mělo 
by tedy být uvedeno.  

Pozměňovací návrh 513
Péter Olajos

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 

3. Povinné nutriční údaje mohou být 
vyjádřeny v procentech referenčních 
příjmů stanovených v části B přílohy XI a 
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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.

jsou, s výhradou čl. 32 odst. 2 a 3,
vztaženy 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.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na denní příjem by měl zůstat dobrovolný, aby se zabránilo vzniku břemen pro malé a 
střední podniky. Uvedení informací o referenčním příjmu na jednu porci je pro spotřebitele 
daleko významnější, jelikož informace ve vztahu ke 100 g/100 ml mohou být bezpředmětné i 
zavádějící.

Pozměňovací návrh 514
Niels Busk

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.

3. Údaje o vitamínech a minerálních 
látkách, jsou-li uváděny, se též vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Označování podle GDA nezajišťuje spotřebitelům dostatek informací. Například 0,5 l Coca-
Coly odpovídá dvěma porcím, ačkoliv tuto porci obvykle konzumuje jeden člověk. Ve vztahu 
k cukru bude jablko vypadat méně zdravé než mléčná čokoláda Kinder nebo bramborové 
lupínky, a to povede spotřebitele k domněnce, že mezi konzumací ovoce, mléčné čokolády a 
bramborových lupínků není žádný velký rozdíl.
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Pozměňovací návrh 515
Karl-Heinz Florenz

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.

3. Navíc k povinným nutričním údajům v 
odstavci 1 a 2 na 100 g nebo 100 ml 
mohou být údaje případně vyjádřeny
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.

Or. de

Odůvodnění

Údaj GDA by měl být dobrovolný. Porce GDA jsou pro spotřebitele užitečnější než údaje 
GDA na 100 g nebo 100 ml. 

Pozměňovací návrh 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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.

3. Údaje o vitamínech a minerálních 
látkách, jsou-li uváděny, se vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Or. en
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Odůvodnění

Systém GDA, který vytvořil potravinářský průmysl, se nezakládá nutně na základě výzkumů o 
výživě. Dosud neexistuje ani vědecky zhodnocená zkušenost s aplikací systému GDA a systém 
neumožní spotřebitelům informovaný výběr. 

Pozměňovací návrh 517
Johannes Lebech

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.

3. Údaje o vitamínech a minerálních 
látkách, jsou-li uváděny, se též vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       
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Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly. 

Pozměňovací návrh 518
Avril Doyle

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.

3. Povinné nutriční údaje se případně 
vyjádří v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI 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.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení anglické jazykové verze pozměňovacího návrhu 101 v soulad s původní německou 
verzí návrhu zprávy dr. Sommerové.

Pozměňovací návrh 519
Miroslav Ouzký

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.

3. Povinné nutriční údaje mohou být 
vyjádřeny v procentech referenčních 
příjmů stanovených v části B přílohy XI a 
jsou, s výhradou čl. 32 odst. 2 a 3,
vztaženy na jednu porci. Údaje o 
vitamínech a minerálních látkách, jsou-li 
uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
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části A přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na denní příjem by měl zůstat dobrovolný, aby se zabránilo vzniku břemen pro malé a 
střední podniky. Referenční příjmy uvedené v části B přílohy XI by však měly zůstat součástí 
tohoto nařízení, aby byla zajištěna konzistentnost pro spotřebitele i výrobce. 

Uvedení informací o referenčním příjmu na jednu porci je pro spotřebitele daleko 
významnější, jelikož informace ve vztahu ke 100 g/100 ml mohou být bezpředmětné i 
zavádějící. Uvedení informací ve vztahu ke 100 g / 100 ml dále spotřebitelům ztěžuje výpočet 
skutečného příjmu a následně sestavení zdravého, vyváženého jídelníčku.  

Pozměňovací návrh 520
Christa Klaß

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.

3. Údaj o energetické hodnotě se případně 
vyjádří v procentech referenčních příjmů
stanovených v části B přílohy XI a je 
vztažen na jednu porci. Podrobnější údaje 
k procentnímu podílu stanovených 
referenčních příjmů k uvedeným živinám 
lze nalézt v příloze XI části B. Údaje o 
vitamínech a minerálních látkách, jsou-li 
uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

Or. de

Odůvodnění

Změna odstavce 3 zajistí, že ve vztahu k energii bude povinný údaj GDA, a sice pouze ve 
vztahu k porci. Podrobnější údaje by zatěžovaly spotřebitele. Údaj GDA ve vztahu ke 100 g 
nebo 100 ml je nesmyslný, neboť se spotřebovává jedna porce, jejíž podíl by se na 
orientačním ukazateli pro denní příjem měl udávat.
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Pozměňovací návrh 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do šesti měsíců od vstoupení tohoto 
nařízení v platnost a s ohledem na 
doporučení Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin stanoví Komise 
hodnoty referenčních příjmů energie a 
vybraných živin s výjimkou vitamínů a 
minerálů, které budou přidány do přílohy 
XI části B. 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

Odůvodnění

Hodnoty, které jsou momentálně pro přílohu XI plánovány, nepocházejí z nezávislého 
výzkumu a liší se od doporučení např. Úřadu pro potravinové normy ve Velké Británii nebo 
Světové zdravotnické organizace. Momentálně pracuje na sestavení těchto hodnot 
referenčních příjmů EFSA a předložení návrhů se očekává jaře 2009. Je třeba je brát v úvahu 
při určování hodnot referenčních příjmů. Souvisí s pozměňovacím návrhem k části B přílohy 
XI.

Pozměňovací návrh 522
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dodatečně lze dobrovolně uvádět 
údaje jako procento referenčních 
množství pro děti, jak jsou stanovena v 
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příloze  XI části B, pokud je to účelné.

Or. de

Odůvodnění

Také má význam, v případě potravin vyráběných cíleně pro děti, udávat údaje o nutriční 
hodnotě jako procenta GDA, které se orientují na referenční množství pro děti.

Pozměňovací návrh 523
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. 
b) se uvedou v souladu s přílohou XIII 
částí B.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách a trans tucích uvedených v čl. 
29 odst. 1 písm. b) se uvedou v souladu 
s přílohou XIII částí B.

Or. en

Odůvodnění

Jde o informace, které by spotřebitelé rádi znali. 

Pozměňovací návrh 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. 
b) se uvedou v souladu s přílohou XIII 

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách a trans tucích uvedených v čl. 
29 odst. 1 písm. b) se uvedou v souladu 
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částí B. s přílohou XIII částí B.

Or. en

Odůvodnění

Odkazuje k pozměňovacímu návrhu k čl. 29 odst. 1.

Pozměňovací návrh 525
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. 
b) se uvedou v souladu s přílohou XIII 
částí B.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než 
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách a trans tucích uvedených v čl. 
29 odst. 1 písm. b) se uvedou v souladu 
s přílohou XIII částí B.

Or. en

Odůvodnění

Trans tuky by měly vedle nasycených mastných kyselin tvořit součást povinných nutričních 
údajů, a proto by měly být vyňaty z nepovinných údajů. 

Pozměňovací návrh 526
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin jiné než
povinné údaje o nasycených mastných 
kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 
písm. b) se uvedou v souladu s přílohou 

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a 
údaje o typu mastných kyselin se uvedou 
v souladu s přílohou XIII částí B.
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XIII částí B.

Or. de

Odůvodnění

Změna slouží k objasnění.

Pozměňovací návrh 527
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Další formy uvedení nutričních údajů 
jsou přípustné za předpokladu, že jinak 
vyhovují požadavkům v nařízení, zejména 
těm uvedeným v článku 7 nařízení. 
Komise může regulačním postupem s 
kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3 
stanovit pokyny pro použití některých 
dalších forem uvedení nutričních údajů.

Or. de

Odůvodnění

Změna zajistí, že také v budoucnosti bude možné uvádět údaje o nutriční hodnotě v oblasti 
povinných údajů. Podle návrhu Komise to má být možné pouze v případě, že členské státy 
nebo Komise vysloví odpovídající doporučení. To by vedlo k další byrokratizaci, která se 
odmítá.

Pozměňovací návrh 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených vypouští se
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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.
2. Je-li potravina balena jako jednotlivá 
porce, mohou být nutriční údaje 
vyjádřeny pouze na jednu porci.
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 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem ke čl. 31 odst. 2.  

Pozměňovací návrh 529
Kathy Sinnott

Návrh nařízení
Článek 32

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 se tato informace vyjádří na jednu 
porci s uvedením počtu porcí v balení. 

2. Je-li potravina balena jako jednotlivá 
porce, mohou být nutriční údaje 
vyjádřeny pouze na jednu porci.
3. Komise stanoví vyjádření údajů pouze v 
přepočtu na jednu porci u potravin 

2. Komise stanoví vyjádření údajů v 
přepočtu na jednu porci podle odstavce 1 u 
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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 
odst. 3.

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 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv je užitečné, jsou-li množství energie a živin na 100 g uvedena na zadní straně obalu,
protože umožňují porovnávání různých produktů, je rovněž užitečné, je-li na přední straně 
balení uvedeno množství na jednu porci.  

Pozměňovací návrh 530
Liam Aylward

Návrh nařízení
Článek 32 

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 uvedená v 
čl. 29 odst. 1 písm. b) na zadní straně 
balení vyjádřena na jednu porci, jejíž 
množství je vyznačeno na etiketě, pokud je 
uveden počet porcí v balení.

2. Je-li potravina balena jako jednotlivá 
porce, mohou být nutriční údaje 
vyjádřeny pouze na jednu porci.
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 

2. Komise stanoví vyjádření údajů v 
přepočtu na jednu porci podle odstavce 1 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 
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odst. 3. odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Velikost porcí není v EU harmonizována. Proto by měly být informace vždy vyjádřeny na 100 
ml nebo 100 mg a mohou být doplněny o velikost porce.  

Pozměňovací návrh 531
Christa Klaß

Návrh nařízení
Článek 32 

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.

2. Je-li potravina balena jako jednotlivá 
porce, mohou být nutriční údaje vyjádřeny 
pouze na jednu porci.

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.

2. Je-li potravina balena jako jednotlivá 
porce, mohou být nutriční údaje vyjádřeny 
pouze na tuto porci, nebo jsou jednotlivé 
porce stejné velikosti zřetelně rozeznatelné 
a předporcované.

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 
odst. 3.

3. Komise po konzultaci zúčastněných 
stran stanoví vyjádření údajů v dalších 
předpokládaných případech jako v 
případě uvedeném v odstavci 2 pouze v 
přepočtu na jednu porci. 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. de
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Odůvodnění

Změna odstavce 2 zajistí, že nutriční údaje u potravin, které se nabízejí v jednotlivých 
porcích, nebo u kterých se jasně uvádějí porce, se vztahují výhradně na porci. Změna 
odstavce 3 slouží objasnění. 

Pozměňovací návrh 532
Renate Sommer

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 povinných 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 skutečná 
velikost porcí způsobem, který je 
srozumitelný pro běžného spotřebitele, 
příp. je velikost porcí vysvětlena. Komise 
ve spolupráci s potravinářskými podniky 
a příslušnými orgány členských států 
vypracuje pokyny pro uvádění reálné 
velikosti porcí. Tato opatření ke změně 
nepodstatných ustanovení tohoto nařízení 
se řídí v čl. 49 odst. 3 stanoveným 
regulativním postupem s kontrolou.

Or. de

Odůvodnění

Velikost porcí je definována v zájmu spotřebitele, neboť vychází z jeho každodenní zkušenosti. 
Spotřebitelé si tak mohou snáze představit jednu porci tvořenou např. 8 jednotkami, příp. 
kusy (sušenkami) nebo půl šálku (např. ořechů) než odpovídající množství vyjádřené 
v gramech. Velikost porcí by se nadto měla orientovat podle reálné průměrné spotřeby 
zákazníků, aby se zamezilo zavádějícím údajům. (Často uváděná porce o 25 g se například 
ukázala jako nerealistická.)
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Pozměňovací návrh 533
Richard Seeber

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 může být tato 
informace vyjádřena na jednu porci, jejíž 
množství je vyznačeno na etiketě, pokud je 
vyjádřeno množství porcí. 

Or. de

Odůvodnění

Jazykové přizpůsobení anglickému textu. 

Aby se zabránilo uvedení spotřebitele v omyl, mělo by být umožněno uvedení nutričního údaje 
v případě, že množství porce na výrobku je označeno jednoznačně. Dodatečný údaj o počtu 
porcí obsažených v balení by měl být dobrovolný.

Pozměňovací návrh 534
Kartika Tamara Liotard

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 se tato informace na jednu porci 
vyjádří na zadní straně balení s uvedením 
počtu porcí v balení.

Or. en
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Odůvodnění

Informace musí být vždy vyjádřeny na základě 100 g nebo 100 ml, aby nebyli spotřebitelé 
uváděni v omyl. Tyto informace umožňují i jasné a snadné srovnání mezi produkty. Na balení 
je třeba uvést další informace o porcích, protože mohou pomoci některým spotřebitelům 
posoudit množství konzumovaných potravin. 

Pozměňovací návrh 535
Anja Weisgerber

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu téže  autorky k čl. 31 odst. 2 se mohou velikosti porcí 
používat pouze dodatečně vedle porce 100 g nebo 100 ml. Odstavec 2 se proto vypouští. 

Pozměňovací návrh 536
Antonio De Blasio

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. Informace o nutričních údajích 
vyjádřených na jednu porci mohou být 
v každém případě pouze doplněním 
informace o nutričních hodnotách a 
složení vyjádřených na 100 g nebo na 
100 ml.

Or. hu
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Odůvodnění

Uvádění energetických hodnot a živin na 100 g nebo na 100 ml zajišťuje spotřebitelům 
možnost jednotlivé výrobky ihned porovnat. V každém případě je nezbytné neuvádět 
informace o složení a energetických hodnotách pouze v jednotlivých dávkách, spotřebitel totiž 
nepoužívá výrobek vždy v dávkách shodných s množstvím v balení.

Pozměňovací návrh 537
Richard Seeber

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 nebo obsahuje kvantitativně 
ohraničené jednotlivé porce, mohou být 
nutriční údaje vyjádřeny výhradně na jednu 
porci.

Or. de

Odůvodnění

Údaj o nutriční hodnotě výhradně na porci by byl užitečný především u potravin, které se 
jasně spotřebovávají pod 100 g (např. marmelády, jedlé oleje atd.).

Pozměňovací návrh 538
Péter Olajos

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 zřetelně balena jako 
jedna nebo více jednotlivých porcí stejné 
velikosti, mohou být nutriční údaje 
vyjádřeny pouze na jednu porci.

Or. en
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Odůvodnění

Potraviny zřetelně balené jako jedna nebo více oddělených porcí stejné velikosti je třeba 
posuzovat stejně jako potraviny balené jako jednotlivé porce.  

Pozměňovací návrh 539
Anja Weisgerber

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 
odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu téže autorky k čl. 31 odst. 2 se mohou velikosti porcí 
používat pouze dodatečně vedle porce 100 g nebo 100 ml. Odstavec 3 se proto vypouští. 

Pozměňovací návrh 540
Christa Klaß

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě za 
předpokladu, že jsou splněny tyto základní 

vypouští se
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požadavky:

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na 
to, aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny 
z hlediska energetické hodnoty a obsahu 
živin určité stravy; a

b) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; a

c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.

2. Tyto dodatečné formy vyjádření údajů 
uvedené v odstavci 1 budou identifikovány 
v rámci vnitrostátních systémů uvedených 
v článku 44.

Or. de

Odůvodnění

Změna předpokládá vypuštění zbytečného opakování všeobecného zákazu uvádění v omyl. V 
zájmu úpravy vhodné pro praxi by mělo být od zbytečného opakování upuštěno.

Pozměňovací návrh 541
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě za 
předpokladu, že jsou splněny tyto základní 
požadavky:

vypouští se

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na 
to, aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny 
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z hlediska energetické hodnoty a obsahu 
živin určité stravy; a
b) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; a
c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.
2. Tyto dodatečné formy vyjádření údajů 
uvedené v odstavci 1 budou identifikovány 
v rámci vnitrostátních systémů uvedených 
v článku 44.

Or. en

Odůvodnění

Jediným způsobem, jak zaručit společný trh, je plná harmonizace. 

Pozměňovací návrh 542
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě forem vyjádření údajů 
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, 
že jsou splněny tyto základní požadavky:

1. Kromě forem vyjádření údajů
uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční 
údaje vyjádřit v jiné formě například 
pomocí grafického znázornění. 

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na 
to, aby spotřebitelům usnadnila pochopení 
přínosu nebo významu potraviny 
z hlediska energetické hodnoty a obsahu 
živin určité stravy; a
b) je založena na harmonizovaných 
referenčních příjmech nebo, nejsou-li 
k dispozici, na obecně přijatých vědeckých 
doporučeních o příjmu týkajících se 
energetické hodnoty a živin; a
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c) je prokázáno, že průměrný spotřebitel 
rozumí tomuto způsobu uvedení informací 
a využívá jej.
2. Tyto dodatečné formy vyjádření údajů 
uvedené v odstavci 1 budou identifikovány 
v rámci vnitrostátních systémů uvedených 
v článku 44.

Or. en

Odůvodnění

Mimo nutriční údaje by měla existovat i určitá flexibilita pro jiné formy vyjádření.  

Pozměňovací návrh 543
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a a 2 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U zpracovaných hotových potravin 
musí být uváděny další interpretační 
informace prostřednictvím trojstupňového 
systému barevného kódování, který 
vyjadřuje obsah živin jako nevhodný, 
dobrý a výhodný/nejlepší. Výrobci 
používají zelenou, oranžovou a červenou 
barvu, nebo jiné barvy, které spotřebitelé 
dobře chápou, jako bílou (neutrální), 
stříbrnou a zlatou. Do systému barevného 
kódování lze zahrnout i jiné potravinářské 
výrobky, pokud splní požadavky uvedené v 
odstavci 1.
Kritéria pro zařazení produktů a složek do 
nevhodných/neutrálních, dobrých nebo 
nejlepších/nejvýhodnějších formuluje 
Evropská komise ve spolupráci s 
Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin (EFSA). 
2b. Seznam produktů nebo produktových 
skupin podléhajících požadavkům v čl. 33 
odst. 2a zahrnuje:
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– hotová jídla, 
– balené svačinky,
– karbanátky, uzeniny,
– koláče, taštičky a plněné koláče,
– obalované nebo tvarované maso, 
masové náhražky, drůbež, ryby a podobné 
produkty včetně produktů v omáčkách 
(například kuřecí nuggety, rybí prsty, 
kyjevské kuře, ryba v petrželové omáčce, 
masové kuličky, grilované jehněčí),  
– pizzu,
– obilné snídaně.
Komise může seznam doplnit regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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