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Pozměňovací návrh 646
John Bowis, Chris Davies

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Nutričními údaji“ nebo „nutričním 
označením“ se rozumí informace:

1. „Nutričními údaji“ nebo „nutričním 
označením“ se rozumí informace:

a) o energetické hodnotě; nebo a) o energetické hodnotě; nebo
b) o energetické hodnotě a jedné nebo více 
následujících živinách:

b) o energetické hodnotě a jedné nebo více 
následujících živinách a jejich složkách:

– tucích, – tucích,

– sacharidech, – sacharidech,
– vlákninách, – vlákninách,

– bílkovinách, – bílkovinách,
– soli, – soli,

vitamínech a minerálních látkách 
uvedených v seznamu v příloze XI části A 
bodě 1, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
příloze XI části A bodě 2.

vitamínech a minerálních látkách 
uvedených v seznamu v příloze XI části A 
bodě 1, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
příloze XI části A bodě 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Richard Seeber

Návrh usnesení
Příloha I – body 1 - 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Nutričními údaji“ nebo „nutričním 
označením“ se rozumí informace:

1. „Nutričním označením“ se rozumí 
informace:

a) o energetické hodnotě; nebo a) o energetické hodnotě; nebo

b) o energetické hodnotě a jedné nebo více 
následujících živinách:

b) o energetické hodnotě a jedné nebo více 
následujících živinách a o každé látce, 
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která patří do některé z těchto skupin 
nebo která je součástí látky z této skupiny:

- tucích, - tucích,
- sacharidech, - sacharidech,

- vlákninách, - vlákninách,
- bílkovinách, - bílkovinách,

- soli, - sodíku,
- vitamínech a minerálních látkách 
uvedených v seznamu v příloze XI části A 
bodě 1, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
příloze XI části A bodě 2;

- vitamínech a minerálních látkách 
uvedených v seznamu v příloze XI části A 
bodě 1, které jsou přítomné ve 
významných množstvích vymezených v 
příloze XI části A bodě 2;

2. „tuky“ se rozumí veškeré lipidy, včetně 
fosfolipidů;

2. „tuky“ se rozumí veškeré lipidy, včetně 
fosfolipidů;

3. „nasycenými mastnými kyselinami“ se 
rozumí mastné kyseliny, které neobsahují 
dvojnou vazbu;

3. „nasycenými mastnými kyselinami“ se 
rozumí mastné kyseliny, které neobsahují 
dvojnou vazbu uhlík-uhlík;

4. „trans-tuky“ se rozumí mastné kyseliny 
s nejméně jednou nekonjugovanou dvojnou 
vazbou uhlík-uhlík v transkonfiguraci (tj. 
oddělenou nejméně jednou methylenovou 
skupinou);

4. „trans-mastné kyseliny“ se rozumí 
mastné kyseliny s nejméně jednou 
nekonjugovanou dvojnou vazbou uhlík-
uhlík v transkonfiguraci (tj. oddělenou 
nejméně jednou methylenovou skupinou);

5. „mononenasycenými mastnými 
kyselinami (monoenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumí mastné kyseliny 
s jednou dvojnou cis-vazbou;

5. „mononenasycenými mastnými 
kyselinami (monoenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumí mastné kyseliny 
s jednou dvojnou vazbou uhlík-uhlík, 
která je přítomná v dvojné cis-vazbě;

6. „polynenasycenými mastnými 
kyselinami (polyenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumí mastné kyseliny 
s dvojnými vazbami přerušovanými cis, 
cis-methylenovou skupinou;

6. „polynenasycenými mastnými 
kyselinami (polyenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumí mastné kyseliny 
s nejméně dvěma izolovanými dvojnými 
vazbami uhlík-uhlík;

7. „sacharidy“ se rozumí všechny 
sacharidy, které jsou metabolizovány 
v lidském organismu, včetně polyalkoholů;

7. „sacharidy“ se rozumí všechny 
sacharidy, které jsou metabolizovány 
v lidském organismu, včetně polyalkoholů;

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné 
v potravině, s výjimkou polyalkoholů;

8. „druhy cukru“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné 
v potravině, s výjimkou polyalkoholů, 
izomaltulózy a D-tagatózy;

9. „polyalkoholy“ se rozumí alkoholy 
obsahující více než dvě hydroxylové 

9. „polyalkoholy“ se rozumí alkoholy 
obsahující více než dvě hydroxylové 
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skupiny; skupiny;
10. „bílkovinami“ se rozumí obsah 
bílkovin vypočtený podle vzorce: 
bílkoviny = množství celkového dusíku 
podle Kjeldahla × 6,25;

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah 
bílkovin vypočtený podle vzorce: 
bílkoviny = množství celkového dusíku 
podle Kjeldahla × 6,25; 6,38 pro mléčné 
bílkoviny a 5,71 pro sojové bílkoviny.

Or. de

Odůvodnění

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.

Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).

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.

Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.

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

Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Pozměňovací návrh 648
Riitta Myller

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– sůl, – soli a přídatných látek obsahujících
sodík,

Or. fi

 Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 649
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– soli, - sodíku,

Or. en

Odůvodnění

Sůl (chlorid sodný) není jediným zdrojem sodíku v potravě. Kromě chloridu sodného se jedná 
o mnoho dalších sodných solí (například: glutaman sodný, uhličitan sodný, …). Uvedení 
„sodíku ze soli“ by na seznam zaneslo pouze minimální část skutečného obsahu, a 
neposkytovalo by tak přesné informace.  
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Pozměňovací návrh 650
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha I – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné v 
potravině, s výjimkou polyalkoholů;

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné v 
potravině, s výjimkou polyalkoholů a 
izomaltulózy;

Or. en

Odůvodnění

Izomaltulóza je schválená nová potravina, na niž se vztahuje definice sacharidů. Neměla by 
být zařazena do „cukrů“, neboť její hlavní fyziologické vlastnosti jsou odlišné od tradičních 
cukrů. Izomaltulóza nepoškozuje zuby, pomalu se uvolňuje do organismu, vyvolává malou 
reakci krevního cukru a je plně stravitelná.

Pozměňovací návrh 651
Renate Sommer

Návrh nařízení
Příloha I – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné v 
potravině, s výjimkou polyalkoholů;

8. „cukry“ se rozumí všechny 
monosacharidy a disacharidy přítomné v 
potravině, s výjimkou polyalkoholů, 
izomaltulózy a D-tagatózy;

Or. en

Odůvodnění

Izomaltulóza a D-tagatóza jsou schválené nové potraviny, na něž se vztahuje definice 
sacharidů. Izomaltulóza a D-tagatóza by neměly být zařazeny do „cukrů“, neboť jejich hlavní 
fyziologické vlastnosti jsou odlišné od tradičních cukrů. Mimo jiné nepoškozují zuby, 
vyvolávají malou reakci krevního cukru a mají nízký obsah kalorií.
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Pozměňovací návrh 652
Avril Doyle

Návrh nařízení
Příloha I – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „polyalkoholy“ se rozumí alkoholy 
obsahující více než dvě hydroxylové 
skupiny;

9. „polyalkoholy“ jsou definovány jako 
sacharidy, které jsou redukovanými 
monosacharidy, disacharidy, 
oligosacharidy a polysacharidy a jsou 
uvedeny v seznamu povolených 
náhradních sladidel;

Or. en

Odůvodnění

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol

Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.

Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.
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Pozměňovací návrh 653
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „jedlou solí“ se rozumí obsah soli 
vypočtený podle vzorce: sůl = sodík × 2,5;

11. „sodíkem“ se rozumí celkové množství
sodíku v dané potravině;

Or. en

Odůvodnění

„Obsah soli“ a „ekvivalent obsahu soli“ nemá stejný význam; „obsah soli“ je skutečný obsah 
soli přidaný do potraviny; „ekvivalent obsahu soli“ je teoretické množství soli vypočítané 
z celkového množství sodíku v potravině.

Pozměňovací návrh 654
Avril Doyle

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obilovin použitých pro výrobu destilátů 
nebo ethanolu zemědělského původu pro 
lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 
1,2 % (obj.) alkoholu.

d) syrovátky použité pro výrobu 
alkoholických destilátů. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a aby byla v souladu se 
stanoviskem EFSA.  Původní znění by mohlo vést k tomu, že produkty by byly označovány jako 
produkty vyvolávající alergie, i když, jak uvádí stanovisko EFSA, neobsahují žádné látky 
vyvolávající alergie.  Komise souhlasí s tím, že stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo 
zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uvedeni v omyl.
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Pozměňovací návrh 655
Avril Doyle

Návrh nařízení
Příloha II – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) syrovátky použité pro výrobu destilátů 
nebo ethanolu zemědělského původu pro 
lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 
1,2 % (obj.) alkoholu;

a) syrovátky použité pro výrobu 
alkoholických destilátů

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a aby byla v souladu se 
stanoviskem EFSA.  Původní znění by mohlo vést k tomu, že produkty by byly označovány jako 
produkty vyvolávající alergie, i když, jak uvádí stanovisko EFSA, neobsahují žádné látky 
vyvolávající alergie.  Komise souhlasí s tím, že stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo 
zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uvedeni v omyl.

Pozměňovací návrh 656
Avril Doyle

Návrh nařízení
Příloha II – bod 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ořechů používaných pro výrobu 
destilátů nebo ethanolu zemědělského 
původu pro lihoviny a jiné nápoje 
obsahující více než 1,2 % (obj.) alkoholu.

a) ořechů používaných pro výrobu 
alkoholických destilátů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a byla v souladu se 
stanoviskem EFSA.  Původní znění by mohlo vést k tomu, že produkty by byly označovány jako 
produkty vyvolávající alergie, i když, jak uvádí stanovisko EFSA, neobsahují žádné látky 
vyvolávající alergie.  Komise souhlasí s tím, že stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo 
zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uvedeni v omyl.
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Pozměňovací návrh 657
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha II – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Oxid siřičitý a siřičitany v 
koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 
10 mg/l, vyjádřeno jako SO2.

12. Oxid siřičitý a siřičitany v 
koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 
10 mg/l, vyjádřeno jako SO2 ve výrobku 
tak, jak je spotřebováván.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje, že stanovené limity se týkají pouze potravin určených k přímé 
spotřebě, neboť předpis se zabývá alergiemi nebo nesnášenlivostí způsobenou konzumací 
potravin a nevztahuje se tedy na výrobky v koncentrované podobě, které je třeba před 
spotřebou ještě upravit.

Pozměňovací návrh 658
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. POTRAVINY BALENÉ V NĚKTERÝCH 
PLYNECH

1.1 Potraviny, jejichž 
trvanlivost byla 
prodloužena 
pomocí balících 
plynů povolených 
podle směrnice 
Rady 89/107/EHS1

„baleno v 
ochranné 
atmosféře“

vypouští se

                                               
1 Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.
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Or. en

Odůvodnění

Zamezit dvojímu popisu.

S ohledem na bod 1.1 nejde o doplňkovou informaci pro spotřebitele. Spotřebitel by měl 
sledovat datum trvanlivosti.

Považujeme povinné dvojí označování náhradních sladidel za zbytečné. Náhradní sladidla 
jsou jasně označena v seznamu složek a v případě potřeby je uvedeno varovné označení 
přítomnosti fenylalaninu. Předpis byl přijat v době, kdy používání nízkokalorických 
náhradních sladidel nebylo v EU tak běžné, a tento návrh je skvělou příležitostí, jak předpis 
zjednodušit.

Pozměňovací návrh 659
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Potraviny 
obsahující 
náhradní sladidlo 
nebo sladidla 
povolená podle 
směrnice 
89/107/EHS

„s náhradním 
sladidlem 
(náhradními 
sladidly)“, tento 
údaj se připojí k 
názvu potraviny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zamezit dvojímu popisu.

S ohledem na bod 1.1 nejde o doplňkovou informaci pro spotřebitele. Spotřebitel by měl 
sledovat datum trvanlivosti.

Považujeme povinné dvojí označování náhradních sladidel za zbytečné. Náhradní sladidla 
jsou jasně označena v seznamu složek a v případě potřeby je uvedeno varovné označení 
přítomnosti fenylalaninu. Předpis byl přijat v době, kdy používání nízkokalorických 
náhradních sladidel nebylo v EU tak běžné, a tento návrh je skvělou příležitostí, jak předpis 
zjednodušit. 
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Pozměňovací návrh 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Potraviny 
obsahující 
náhradní sladidlo 
nebo sladidla 
povolená podle 
směrnice 
89/107/EHS

„s náhradním 
sladidlem 
(náhradními 
sladidly)“, tento 
údaj se připojí k 
názvu potraviny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povinné dvojí označování náhradních sladidel je zbytečné. Náhradní sladidla jsou jasně 
označena v seznamu složek a v případě potřeby je uvedeno varovné označení přítomnosti 
fenylalaninu. Předpis byl přijat v době, kdy používání nízkokalorických náhradních sladidel 
nebylo v EU tak běžné, a tento návrh je skvělou příležitostí, jak předpis zjednodušit.

Pozměňovací návrh 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Potraviny 
obsahující 
náhradní sladidlo 
nebo sladidla 
povolená podle 
směrnice 
89/107/EHS

„s náhradním 
sladidlem 
(náhradními 
sladidly)“, tento 
údaj se připojí k 
názvu potraviny.

2.1 Potraviny 
obsahující 
náhradní sladidlo 
nebo sladidla 
povolená podle 
směrnice 
89/107/EHS

„s náhradním 
sladidlem 
(náhradními 
sladidly)“, tento 
údaj se připojí k 
názvu potraviny v 
hlavním zorném 
poli.
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Or. en

Pozměňovací návrh 662
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Potraviny 
obsahující 
přidaný cukr 
nebo cukry i 
náhradní sladidlo 
nebo sladidla 
povolená podle 
směrnice 
89/107/EHS

„s cukrem 
(cukry) a 
náhradním 
sladidlem 
(náhradními 
sladidly)“, tento 
údaj se připojí k 
názvu potraviny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zamezit dvojímu popisu.

S ohledem na bod 1.1 nejde o doplňkovou informaci pro spotřebitele. Spotřebitel by měl 
sledovat datum trvanlivosti.

Považujeme povinné dvojí označování náhradních sladidel za zbytečné. Náhradní sladidla 
jsou jasně označena v seznamu složek a v případě potřeby je uvedeno varovné označení 
přítomnosti fenylalaninu. Předpis byl přijat v době, kdy používání nízkokalorických 
náhradních sladidel nebylo v EU tak běžné, a tento návrh je skvělou příležitostí, jak předpis 
zjednodušit. 

Pozměňovací návrh 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Potraviny „s cukrem vypouští se
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obsahující 
přidaný cukr 
nebo cukry i 
náhradní sladidlo 
nebo sladidla 
povolená podle 
směrnice 
89/107/EHS

(cukry) a 
náhradním 
sladidlem 
(náhradními 
sladidly)“, tento 
údaj se připojí k 
názvu potraviny.

Or. en

Odůvodnění

Povinné dvojí označování náhradních sladidel je zbytečné. Náhradní sladidla jsou jasně 
označena v seznamu složek a v případě potřeby je uvedeno varovné označení přítomnosti 
fenylalaninu. Předpis byl přijat v době, kdy používání nízkokalorických náhradních sladidel 
nebylo v EU tak běžné, a tento návrh je skvělou příležitostí, jak předpis zjednodušit.

Pozměňovací návrh 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Potraviny 
obsahující 
přidaný cukr nebo 
cukry i náhradní 
sladidlo nebo 
sladidla povolená 
podle směrnice 
89/107/EHS

„s cukrem (cukry) 
a náhradním 
sladidlem 
(náhradními 
sladidly)“, tento 
údaj se připojí k 
názvu potraviny.

2.2 Potraviny 
obsahující 
přidaný cukr nebo 
cukry i náhradní 
sladidlo nebo 
sladidla povolená 
podle směrnice 
89/107/EHS

„s cukrem (cukry) 
a náhradním 
sladidlem 
(náhradními 
sladidly)“, tento 
údaj se připojí k 
názvu potraviny v 
hlavním zorném 
poli.

Or. en
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Pozměňovací návrh 665
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2,3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 Potraviny 
obsahující 
aspartam 
povolený podle 
směrnice 
89/107/EHS

„obsahuje zdroj 
fenylalaninu“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zamezit dvojímu popisu.

S ohledem na bod 1.1 nejde o doplňkovou informaci pro spotřebitele. Spotřebitel by měl 
sledovat datum trvanlivosti.

Považujeme povinné dvojí označování náhradních sladidel za zbytečné. Náhradní sladidla 
jsou jasně označena v seznamu složek a v případě potřeby je uvedeno varovné označení 
přítomnosti fenylalaninu. Předpis byl přijat v době, kdy používání nízkokalorických 
náhradních sladidel nebylo v EU tak běžné, a tento návrh je skvělou příležitostí, jak předpis 
zjednodušit. 

Pozměňovací návrh 666
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.3 „Údaje“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 Potraviny 
obsahující 
aspartam 
povolený podle 
směrnice 
89/107/EHS

„obsahuje zdroj 
fenylalaninu“

2.3 Potraviny 
obsahující 
aspartam 
povolený podle 
směrnice 
89/107/EHS

„obsahuje 
aspartam, zdroj 
fenylalaninu“

Or. en
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Pozměňovací návrh 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ 
GLUTAMOVÉ KYSELINY A JEJICH SOLI
3a.1 Potraviny 
obsahující 
potravinářské přídatné 
látky E620, E 621, 
E622, E623, E624 a E 
625

„obsahuje složky 
podporující 
chuť“

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
4a.1 Alkoholické 
nápoje 

„konzumace 
může být škodlivá 
pro těhotné ženy“

Or. en
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Pozměňovací návrh 669
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. GENETICKY MODIFIKOVANÉ 
ORGANISMY
5a.1 Potraviny 
obsahující geneticky 
modifikované 
organismy

Označení v 
souladu s 
ustanoveními 
směrnice 
2001/18/ES

5a.2 Potraviny 
vyrobené s pomocí 
geneticky 
modifikovaných 
organismů 

„vyrobeno 
s geneticky 
modifikovanými 
organismy“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. JINÉ POTRAVINY

Or. en
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Pozměňovací návrh 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a.1 Potraviny 
vyrobené ze zvířat 
krmených geneticky 
modifikovanými 
krmivy podle nařízení 
(ES) č. 1829/2003

„vyrobeno ze zvířat 
krmených geneticky 
modifikovanými 
krmivy“ 
Pokud se potravina 
skládá z více složek, 
z nichž jedna nebo 
několik je vyrobeno ze 
zvířat krmených 
geneticky 
modifikovaným 
krmivem podle nařízení 
(ES) č. 1829/2003, 
musí být údaj „ze zvířat 
krmených geneticky 
modifikovaným 
krmivem“ uveden 
v seznamu složek podle 
článku 19 
bezprostředně za 
dotyčnou složkou 
(dotyčnými složkami). 
Není-li uveden seznam 
složek, musí být údaj 
„vyrobeno ze zvířat 
krmených geneticky 
modifikovaným 
krmivem“ jasně uveden 
na označení.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by mohli chtít vědět, zda byla potravina vyrobena za použití geneticky 
modifikovaného krmiva. V tomto směru existuje zřetelná mezera v předpisech týkajících se 
potravin vyrobených ze zvířat krmených geneticky modifikovaným krmivem: 16. bod 
odůvodnění nařízení č. 1829/2003 je vykládán tak, že na potraviny vyrobené ze zvířat 
krmených geneticky modifikovaným krmivem se toto nařízení nevztahuje. To znamená, že 
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nařízení č. 1829/2003 neobsahuje žádná ustanovení o označování, a proto je potřeba stanovit 
odpovídající pravidla v tomto nařízení, aby mezera byla vyplněna.

Pozměňovací návrh 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a.2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a.2 Výrobky 
vyrobené s pomocí 
nanotechnologií

„vyrobeno s pomocí 
nanotechnologií“ 
Pokud se potravina 
skládá z více složek, 
z nichž jedna nebo 
několik je vyrobeno 
s pomocí 
nanotechnologií, musí 
být údaj „vyrobeno
s pomocí 
nanotechnologií“ 
uveden v seznamu složek 
podle článku 19 
bezprostředně za 
dotyčnou složkou 
(dotyčnými složkami). 
Není-li uveden seznam 
složek, musí být údaj 
„vyrobeno s pomocí 
nanotechnologií“ jasně 
uveden na označení.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by mohli chtít vědět, zda byla potravina vyrobena za použití nanotechnologií. 
Použití nanotechnologií může ovlivnit charakteristické vlastnosti výrobku, i když složky jsou 
stejné jako u výrobku vyrobeného bez použití nanotechnologií.
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Pozměňovací návrh 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a. 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a.3 Potraviny 
obsahující vejce 
nebo výrobky z 
vajec

V závorkách bude 
uvedeno
 (1) „Vejce nosnic ve 
volném výběhu“, 
(2) „Vejce nosnic 
v halách“ nebo (3) „Vejce 
nosnic v klecích“
za příslušnou složkou 
v seznamu složek – podle 
způsobu chovu, jakým 
byla vejce obsažená ve 
výrobku získána. Co se 
týče vajec z ekologického 
zemědělství, příslušné 
složky mohou být 
označeny podle čl. 23 odst. 
4 písm. b) nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho spotřebitelů by rádo vědělo, jakým způsobem chovu byla vejce, obsažená v jejich jídle, 
získána.

Pozměňovací návrh 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a.4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a.4 Maso velkých 
dravých ryb 
stanovených v bodě 
3.3.1.1. přílohy I 

Údaj „obsahuje 
methylrtuť – nelze 
doporučit pro těhotné 
nebo kojící ženy, pro 
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nařízení Komise č. 
466/2001 nebo 
potraviny 
obsahující maso 
z těchto druhů ryb

ženy, které mohou 
otěhotnět, a pro děti“ se 
připojí bezprostředně za 
seznam složek. Není-li 
uveden seznam složek, 
připojí se tento údaj k 
názvu dané potraviny.

Or. en

Odůvodnění

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.
Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Pozměňovací návrh 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a. 5 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a.5 Maso pocházející 
ze zvířat, která nebyla 
před porážkou 
omráčena

„maso pocházející ze 
zvířat, která nebyla 
před porážkou 
omráčena“

Or. en
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Odůvodnění

Právní předpisy EU povolují, aby zvířata byla porážena bez předchozího omráčení, slouží-li 
jako potravina pro určité náboženské komunity.  Část tohoto masa se neprodá muslimům ani 
židům, ale dostane se na běžný trh a mohou je nevědomky koupit spotřebitelé, kteří si nepřejí 
kupovat maso pocházející ze zvířat, která nebyla omráčena. Spotřebitelé by tedy měli být 
patřičně informováni, že některé maso pochází ze zvířat, která nebyla omráčena.  To jim 
umožní provést informovanou volbu v souladu s jejich morálními postoji.

Pozměňovací návrh 676
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a.6 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a.6 Celé ořechy 
balené

Na označení se jasně 
uvede tento údaj: 
„Nejezte ořechy, které 
nevypadají dobře nebo 
chutnají špatně, neboť 
mohou mít vysoký 
obsah aflatoxinů“.

Or. en

Odůvodnění

Na základě dohody dosažené na úrovni OSN Evropa zvýšila povolený obsah aflatoxinů 
v ořechách na více než dvojnásobek dřívější úrovně. Studie ukázaly, že když jsou lidé vyzváni, 
aby vybírali ořechy, které se jim zdají být špatné, může se snížit příjem aflatoxinů o 90 %. 
Varovné označení může udržet vystavení spotřebitelů aflatoxinům na nižší úrovni, i když se 
limitní hodnoty zvýšily.

Pozměňovací návrh 677
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. POVRCHOVÉ OŠETŘENÍ OVOCE A 
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ZELENINY 
Ovoce a zelenina, 
která byla po sklizni 
povrchově ošetřena 
přídatnými látkami 
nebo pesticidy.

„povrchově 
ošetřeno“

Or. en

Odůvodnění

Stávající pravidla neobsahují obecný požadavek na informace o povrchovém ošetření ovoce a 
zeleniny po sklizni přídatnými látkami nebo pesticidy za účelem zachování čerstvosti.  To 
znamená, že výrobky se zdají být „čerstvé“ jinak, než spotřebitelé očekávají. Spotřebitelé mají 
právo být informováni o skutečnosti, že potraviny, které kupují, jsou povrchově ošetřeny.

Pozměňovací návrh 678
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Příloha IV

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

POTRAVINY, KTERÉ JSOU VYŇATY 
Z POŽADAVKU NA POVINNÉ 
NUTRIČNÍ ÚDAJE

POTRAVINY, KTERÉ JSOU VYŇATY 
Z POŽADAVKU NA POVINNÉ 
NUTRIČNÍ ÚDAJE

- nezpracované produkty obsahující 
jedinou složku nebo skupinu složek;

– nezpracované produkty obsahující 
jedinou složku nebo skupinu složek. To 
zahrnuje vodu, sůl, látky určené 
k aromatizaci, potravinářské přídatné 
látky, pomocné látky při zpracování 
a potravinářské enzymy;

- produkty zpracované pouze uzením nebo 
zráním, které obsahují jedinou složku nebo 
skupinu složek;

– produkty zpracované pouze uzením nebo 
zráním nebo vařením ve vodě, které 
obsahují jedinou složku nebo skupinu 
složek;

- vody určené k lidské spotřebě, včetně 
vod, kde je jako složka přidán pouze oxid 
uhličitý a/nebo látky určené k aromatizaci;

– přírodní minerální vody nebo jiné vody 
určené k lidské spotřebě, včetně vod, kde je 
jako složka přidán pouze oxid uhličitý 
a/nebo látky určené k aromatizaci;

- byliny, koření nebo jejich směsi; – byliny, koření nebo jejich směsi;
- sůl a náhražky soli; – sůl a náhražky soli;
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- cukr, jak je popsán ve směrnici Rady 
2001/111/ES o některých druzích cukru 
určených k lidské spotřebě;

- výrobky, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES 
ze dne 22. února 1999 o kávových 
a cikorkových extraktech1, celá nebo mletá 
kávová zrna a celá nebo mletá kávová zrna 
bez kofeinu;

– výrobky, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES 
ze dne 22. února 1999 o kávových 
a cikorkových extraktech, celá nebo mletá 
kávová zrna a celá nebo mletá kávová zrna 
bez kofeinu;

- bylinný čaj, čaj, čaj bez kofeinu, instantní 
nebo rozpustný čaj nebo čajový extrakt, 
instantní nebo rozpustný čaj nebo čajový 
extrakt bez kofeinu, které neobsahují 
přidané složky;

– bylinný čaj, čaj, čaj bez kofeinu, instantní 
nebo rozpustný čaj nebo čajový extrakt, 
instantní nebo rozpustný čaj nebo čajový 
extrakt bez kofeinu, které neobsahují 
přidané složky;

- kvasné octy a náhražky octa, včetně octů, 
jejichž jedinou přidanou složkou jsou látky 
určené k aromatizaci;

– kvasné octy a náhražky octa, včetně octů, 
jejichž jedinou přidanou složkou jsou látky 
určené k aromatizaci;

- látky určené k aromatizaci; – látky určené k aromatizaci;

- potravinářské přídatné látky; – potravinářské přídatné látky;
- pomocné látky při zpracování; – pomocné látky při zpracování;

- potravinářské enzymy; – potravinářské enzymy;
- želatina; – želatina;

- želírující složky; – želírující složky;
- kvasnice; – kvasnice;

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně než 
25 cm2;

– potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší potisknutelná plocha měří 
méně než 50 cm2;

- potraviny prodávané soukromými 
osobami při příležitostných činnostech, 
které nejsou součástí podnikání, ze kterého 
by vyplývala určitá kontinuita činností 
a určitá míra organizace;

– potraviny prodávané soukromými 
osobami při příležitostných činnostech, 
které nejsou součástí podnikání, ze kterého 
by vyplývala určitá kontinuita činností 
a určitá míra organizace;

- potraviny dodávané výrobcem v malých 
množstvích přímo konečnému spotřebiteli 
nebo do místních maloobchodů přímo 
zásobujících konečného spotřebitele;

– potraviny dodávané výrobcem v malých 
množstvích přímo konečnému spotřebiteli 
nebo do místních maloobchodů přímo 
zásobujících konečného spotřebitele;

- potraviny ve vnitřním obalu, které nejsou 
určeny k prodeji bez vnějšího obalu 
(nutriční údaje se uvedou na vnějším obalu, 
pokud nespadají do skupin potravin 

– potraviny ve vnitřním obalu, které nejsou 
určeny k prodeji bez vnějšího obalu 
(nutriční údaje se uvedou na vnějším obalu, 
pokud nespadají do skupin potravin 

                                               
1 Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 26.
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vyňatých z požadavku na povinné údaje 
o výživové hodnotě podle této přílohy).

vyňatých z požadavku na povinné údaje 
o výživové hodnotě podle této přílohy);

- nebalené potraviny definované v čl. 2 
odst. 2 písm. ea) tohoto nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Výjimky: Seznam potravin, které jsou vyňaty z požadavku na povinné nutriční údaje, by měl 
být doplněn o uvedené údaje. 

 obaly menší než 50cm² z praktických důvodů
 aromatizované čaje 
 „vody“ se mění na „přírodní minerální vody a jiné vody“
 cukr, jak je popsán v 2001/111/ES 

Nebalené potraviny (tj. všechny potraviny, které se spotřebiteli nabízejí nebalené nebo jsou 
baleny na jeho přání nebo jsou na prodejním místě předem baleny k bezprostřednímu 
prodeji).

Pozměňovací návrh 679
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

POTRAVINY, KTERÉ JSOU VYŇATY Z 
POŽADAVKU NA POVINNÉ 
NUTRIČNÍ ÚDAJE

POTRAVINY, KTERÉ JSOU VYŇATY Z 
POŽADAVKU NA POVINNÉ 
NUTRIČNÍ ÚDAJE

- nezpracované produkty obsahující 
jedinou složku nebo skupinu 
složek;

- nezpracované produkty obsahující 
jedinou složku nebo skupinu 
složek;

- produkty zpracované pouze uzením 
nebo zráním, které obsahují jedinou 
složku nebo skupinu složek;

- produkty zpracované pouze uzením 
nebo zráním, které obsahují jedinou 
složku nebo skupinu složek;

- vody určené k lidské spotřebě, 
včetně vod, kde je jako složka 
přidán pouze oxid uhličitý a/nebo 
látky určené k aromatizaci;

- vody určené k lidské spotřebě, 
včetně vod, kde je jako složka 
přidán pouze oxid uhličitý a/nebo 
látky určené k aromatizaci; 

- byliny, koření nebo jejich směsi; - byliny, koření nebo jejich směsi;

- sůl a náhražky soli; - sůl a náhražky soli;
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- výrobky, na něž se vztahuje 
směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 
1999 o kávových a cikorkových 
extraktech1 , celá nebo mletá 
kávová zrna a celá nebo mletá 
kávová zrna bez kofeinu;

- výrobky, na něž se vztahuje 
směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 
1999 o kávových a cikorkových 
extraktech2, celá nebo mletá kávová 
zrna a celá nebo mletá kávová zrna 
bez kofeinu;

- bylinný čaj, čaj, čaj bez kofeinu, 
instantní nebo rozpustný čaj nebo 
čajový extrakt, instantní nebo 
rozpustný čaj nebo čajový extrakt 
bez kofeinu, které neobsahují 
přidané složky;

- bylinný čaj, čaj, čaj bez kofeinu, 
instantní nebo rozpustný čaj nebo 
čajový extrakt, instantní nebo 
rozpustný čaj nebo čajový extrakt 
bez kofeinu, které neobsahují 
přidané složky;

- kvasné octy a náhražky octa, včetně 
octů, jejichž jedinou přidanou 
složkou jsou látky určené k 
aromatizaci;

- kvasné octy a náhražky octa, včetně 
octů, jejichž jedinou přidanou 
složkou jsou látky určené k 
aromatizaci;

- látky určené k aromatizaci; - látky určené k aromatizaci;

- potravinářské přídatné látky; - potravinářské přídatné látky;
- pomocné látky při zpracování; - pomocné látky při zpracování;

- potravinářské enzymy; - potravinářské enzymy;
- želatina; - želatina;

- želírující složky; - želírující složky;
- kvasnice; - kvasnice;

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně 
než 25 cm2;

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně 
než 100 cm2;

- potraviny prodávané soukromými 
osobami při příležitostných 
činnostech, které nejsou součástí 
podnikání, ze kterého by vyplývala 
určitá kontinuita činností a určitá 
míra organizace;

- potraviny prodávané soukromými 
osobami při příležitostných 
činnostech, které nejsou součástí 
podnikání, ze kterého by vyplývala 
určitá kontinuita činností a určitá 
míra organizace;

- cukrovinky ve formě figurek;
- výrobky z čokolády ve formě 

figurek;
- potraviny dodávané výrobcem v 

malých množstvích přímo 
konečnému spotřebiteli nebo do 

- potraviny dodávané výrobcem v 
malých množstvích přímo 
konečnému spotřebiteli nebo do 

                                               
1 Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 26.
2 Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 26.
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místních maloobchodů přímo 
zásobujících konečného 
spotřebitele;

místních maloobchodů přímo 
zásobujících konečného 
spotřebitele;

- potraviny ve vnitřním obalu, které 
nejsou určeny k prodeji bez 
vnějšího obalu (nutriční údaje se 
uvedou na vnějším obalu, pokud 
nespadají do skupin potravin 
vyňatých z požadavku na povinné 
údaje o výživové hodnotě podle 
této přílohy).

- potraviny ve vnitřním obalu, které 
nejsou určeny k prodeji bez 
vnějšího obalu (nutriční údaje se 
uvedou na vnějším obalu, pokud 
nespadají do skupin potravin 
vyňatých z požadavku na povinné 
údaje o výživové hodnotě podle 
této přílohy).

- směsi a dárková balení;
- multipack smíšených produktů;
- žvýkačky.

Or. en

Odůvodnění

Figurky Mikuláše a velikonočních zajíčků z čokolády a cukru jsou složitě vyráběné tradiční 
figurky. Neměly by být deformovány žádným nutričním označením na přední straně a měly by 
proto být úplně vyňaty z požadavku na povinné nutriční informace. Malá balení s povrchem 
menším než 100 cm2 nejsou vhodná pro uvádění nutričních údajů z důvodu nedostatku místa.

Pozměňovací návrh 680
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– produkty zpracované pouze uzením nebo 
zráním, které obsahují jedinou složku nebo 
skupinu složek;

– produkty zpracované pouze uzením nebo 
zráním, stejně jako ovoce a zelenina 
zpracované sušením, poté případně 
rehydratované přidáním vody, které 
obsahují jedinou složku nebo skupinu 
složek;

Or. fr
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Odůvodnění

Jedná se o zpracování, které nesnižuje vlastní kvalitu produktu. Proces sušení, stejně jako 
zrání, nemění strukturu produktu, například švestek, rajčat, meruněk nebo fíků. Je tedy 
logické, že tyto sušené produkty jsou vyňaty z požadavku na povinné nutriční údaje v hlavním 
zorném poli.

Pozměňovací návrh 681
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- vody určené k lidské spotřebě, včetně 
vod, kde je jako složka přidán pouze oxid 
uhličitý a/nebo látky určené k aromatizaci;

- přírodní minerální vody nebo jiné vody 
určené k lidské spotřebě, včetně vod, kde je 
jako složka přidán pouze oxid uhličitý 
a/nebo látky určené k aromatizaci; 

Or. en

Odůvodnění

Vody: čl. 28 odst. 1 návrhu uvádí „ustanovení tohoto oddílu (=3) se nevztahuje na potraviny 
v oblasti působnosti těchto právních předpisů: b) Směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 15. 
července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a 
prodeje přírodních minerálních vod . Aby nedošlo k nejasnostem, je důležité, aby v rámci 
přílohy IV existovala jen jediná výjimka týkající se veškeré balené vody, podobně jako v čl. 1 
odst. 2 směrnice 90/496.

Pozměňovací návrh 682
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- vody určené k lidské spotřebě, 
včetně vod, kde je jako složka 
přidán pouze oxid uhličitý a/nebo 
látky určené k aromatizaci;

- - přírodní minerální vody nebo jiné 
vody určené k lidské spotřebě,
včetně vod, kde je jako složka 
přidán pouze oxid uhličitý a/nebo 
látky určené k aromatizaci; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 683
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- byliny, koření nebo jejich směsi; - byliny, koření, chuťové přísady
nebo jejich směsi;

Or. en

Odůvodnění

Byliny: Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 684
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- byliny, koření nebo jejich směsi; - byliny, koření, chuťové přísady
nebo jejich směsi;

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- cukr;
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Or. en

Odůvodnění

Cukr: Cukr se skládá z jediné živiny, kterou lze snadno stanovit a není pro spotřebitele 
zavádějící.

Pozměňovací návrh 686
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- cukr.

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 15 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- žvýkačky

Or. en

Odůvodnění

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Pozměňovací návrh 688
Renate Sommer

Návrh usnesení
Příloha IV – odrážka 15 a (nová)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

- výrobky ze žvýkací gumy.

Or. de

Odůvodnění

Výrobky ze žvýkací gumy neobsahují významné množství nutričních údajů dotčených tímto 
nařízením a nejsou určeny ke konzumaci. Kromě toho je jejich příspěvek k dennímu příjmu 
kalorií nepodstatný.

Pozměňovací návrh 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- potraviny v obalech nebo 
nádobách, jejichž největší plocha 
měří méně než 25 cm2;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Týká se pozměňovacího návrhu k čl. 17 odst. 2a (nový), kde byla tato věta do jednoho článku 
přidána a uváděla, že poskytování příslušných nutričních informací prostřednictvím internetu 
je povinné a informace musí být k dispozici na místě prodeje.
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Pozměňovací návrh 690
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně 
než 25 cm2;

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně 
než 100 cm2;

Or. en

Odůvodnění

100 cm²: Navrhovaná výjimka pro malá balení (méně než 25 cm²) je prakticky neproveditelná. 
Měla by být rozšířena (100 cm²), aby splňovala požadavky trhu.

Pozměňovací návrh 691
Avril Doyle

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně 
než 25 cm2;

- potraviny v obalech nebo nádobách, 
jejichž největší plocha měří méně 
než 25 cm2, nebo krabička 
s miniaturními lahvičkami, jejichž 
největší etiketa má plochu menší 
než 25 cm2;

Or. en

Odůvodnění

V některých oblastech, zejména v oblasti lihovin, je prodej miniaturních lahviček o objemu 
většinou 5 cl velmi rozšířený.  Vzhledem k jejich malým rozměrům a k tomu, že jejich balení 
slouží na ochutnávku, je vhodné, aby byly rovněž vyňaty z některých požadavků na 
označování.  Lahvičky lze ovšem obtížně změřit, aby byla stanovena jejich největší povrchová 
plocha.  Proto je jednodušší, v neposlední řadě i pro donucovací orgány, aby určujícím 
faktorem pro výjimku byla maximální velikost etikety.
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Pozměňovací návrh 692
Renate Sommer

Návrh usnesení
Příloha IV – odrážka 17 a (nová)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

- sezónní sladkosti a cukrovinky 
a čokoládové zboží ve formě 
figurek.

Or. de

Odůvodnění

Objasnění.

Pozměňovací návrh 693
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 19 a b c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- směsi a dárková balení;

- multipack smíšených produktů;
- žvýkačky.

Or. en

Odůvodnění

Produkty jako směsi a dárková balení, multipacky smíšených produktů a žvýkačky by měly být 
rovněž vyňaty.



AM\762309CS.doc 35/83 PE418.220v01-00

CS

Pozměňovací návrh 694
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Příloha IV – odrážka 19 a (nová)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

- potraviny bez významné nutriční 
hodnoty, které dodávají méně než 
25 kcal a méně než 3,5 % denní 
potřeby soli, tuku a nasycených 
mastných kyselin (počítáno podle 
průměrné denní spotřeby).

Or. de

Odůvodnění

Výrobky pro osvěžení dechu a jiné obdobné potraviny nedodávají na rozdíl od běžných 
potravin makroživiny k výživě, a proto by neměly podléhat stejným předpisům pro označování 
jako běžné potraviny. Vynětí takových potravin z požadavku na uvádění nutričních údajů by 
zajistilo, že tyto produkty si mohou uchovat své malé balení, čímž by se mohlo zabránit vzniku 
dalších odpadů. 

Pozměňovací návrh 695
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha V – část A a B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST A – NÁZEV POTRAVINY vypouští se
1. V členském státě prodeje je 
povoleno použití názvu potraviny, pod 
kterým je výrobek legálně vyráběn a 
uváděn na trh v členském státě výroby.
Neumožňuje-li však použití jiných 
ustanovení tohoto nařízení, zejména 
ustanovení článku 9, aby spotřebitelé v 
členském státě prodeje zjistili skutečnou 
povahu potraviny a odlišili ji od potravin, 
s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se 
k názvu potraviny další popisné 
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informace, které se uvedou v blízkosti 
názvu potraviny.
2. Ve výjimečných případech se 
název potraviny používaný v členském 
státě 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 bodu 1 
nezajistila v členském státu prodeje 
správné informování kupujících.
3. Název potraviny nesmí být 
nahrazen názvem chráněným jako 
duševní vlastnictví, obchodní značkou 
nebo smyšleným názvem.
ČÁST B – POVINNÉ ÚDAJE 
PŘIPOJENÉ K NÁZVU POTRAVINY
1. Název potraviny obsahuje údaje o 
jejím fyzikálním stavu nebo o určitém 
způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, 
lyofilizovaná, hluboko zmrazená, rychle 
zmrazená, koncentrovaná, uzená), nebo k 
němu musí být tyto údaje připojeny, a to 
ve všech případech, kdy by opomenutí 
těchto informací mohlo uvést kupujícího v 
omyl.
2. Na potravinách ošetřených 
ionizujícím zářením se uvede jeden z 
těchto údajů:
„ozářeno“ nebo „ošetřeno ionizujícím 
zářením”.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zahrnuto do citovaného článku.
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Pozměňovací návrh 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha V – část B – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Název potraviny na označení masného 
výrobku, který má podobu krájeného 
masa, kusu masa, plátku, porce nebo 
čerstvého masa nebo naloženého masa 
musí obsahovat údaj o:
a) veškerých přidaných složkách 
odlišného živočišného původu, než je 
ostatní maso, a
b) přidané vodě za následujících 
okolností:
- v případě tepelně zpracovaného a 
tepelně nezpracovaného masa nebo 
tepelně zpracovaného naloženého masa, 
jestliže přidaná voda tvoří více než 5 % 
hmotnosti výrobku,
- v případě tepelně nezpracovaného 
naloženého masa, jestliže přidaná voda 
tvoří více než 10 % hmotnosti výrobku.

Or. en

Odůvodnění

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Pozměňovací návrh 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha V – část B – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Název potraviny na označení rybího 
výrobku, který má podobu krájeného 
masa, filetu, plátku nebo porce ryby musí 
obsahovat údaj o:
a) veškerých přidaných složkách 
rostlinného původu nebo odlišného 
živočišného původu, než jsou ryby, a
b) přidané vodě, která tvoří více než 5 % 
hmotnosti výrobku.

Or. en

Odůvodnění

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pozměňovací návrh 698
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha V – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kritéria složení kontrolovaná na základě 
denního průměru:

vypouští se

Obsah Poměr 
pojivové 



AM\762309CS.doc 39/83 PE418.220v01-00

CS

tuku tkáně a 
masných 
bílkovin

— mleté maso 
libové

≤ 7 % ≤ 12

— mleté maso 
čistě hovězí

≤ 20 % ≤ 15

— mleté maso 
obsahující 
vepřové maso

≤ 30 % ≤ 18

— mleté maso 
ostatních druhů

≤ 25 % ≤ 15

2. Odchylně od požadavků stanovených v 
kapitole IV oddílu V přílohy III nařízení (ES) č. 
853/2004 se v označení uvedou slova:
- „procento tuku nižší než …“,
- „poměr pojivové tkáně a masných bílkovin nižší 
než…“
3. Členské státy mohou povolit uvádění 
mletého masa, které neodpovídá kritériím 
stanoveným v bodě 1 této části, na vnitrostátní trh 
pod vnitrostátním označením, které nelze zaměnit 
s označeními stanovenými v čl. 5 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 853/2004.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Richard Seeber

Návrh usnesení
Příloha VI – část A – bod 5

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

5. Směsi koření 
nebo bylin, ve 
kterých 
hmotnostní podíl 
žádného z nich 
výrazně 
nepřevládá,

smějí být 
uvedeny v jiném 
pořadí, pokud je 
spolu se 
seznamem složek 
uveden např. 
výraz 
„v proměnlivých 

5. Směsi 
a přípravky 
z koření nebo 
bylin, ve kterých 
hmotnostní podíl 
žádného z nich 
výrazně 

smějí být 
uvedeny v jiném 
pořadí, pokud je 
spolu se 
seznamem složek 
uveden např. 
výraz 
„v proměnlivých 



PE418.220v01-00 40/83 AM\762309CS.doc

CS

hmotnostních 
podílech“.

nepřevládá, hmotnostních 
podílech“.

Or. de

Odůvodnění

Ponechání dosavadní úpravy. Dosud byly zahrnuty také přípravky z koření.

Pozměňovací návrh 700
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složky, které náleží do jedné ze skupin 
potravin uvedených níže a které jsou 
součástí jiné potraviny, smějí být označeny 
pouze názvem této skupiny. 

Komise může schválit seznam všeobecně 
použitelných názvů pro potravinářské 
přídatné látky a enzymy, které mohou být 
používány namísto jejich druhových 
názvů. Toto opatření, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3. Složky, které náleží do jedné 
ze skupin potravin uvedených níže a které 
jsou součástí jiné potraviny, smějí být 
označeny pouze názvem této skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho přídatných látek má velmi dlouhé nebo odborné názvy, které spotřebitelům 
neposkytují dodatečné informace, ale zabírají mnoho místa na etiketě. Proto je oprávněné 
umožnit používání kratších všeobecně použitelných názvů. 
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Pozměňovací návrh 701
Richard Seeber

Návrh usnesení
Příloha VI – část B – bod 4

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

4. Škroby 
a škroby 
modifikované 
fyzikálním 
způsobem nebo 
enzymy

„Škrob“ 4. Škroby 
a škroby 
modifikované 
fyzikálním 
způsobem nebo 
enzymy, pražené 
nebo 
dextrinované 
škroby, škroby 
modifikované 
působením 
kyseliny nebo 
zásady a bělené 
škroby.

„Škrob“

Or. de

Odůvodnění

Skupina „Škrob“ by měla být doplněna o pražené nebo dextrinované škroby, škroby 
modifikované působením kyseliny nebo zásady a bělené škroby. Tyto látky se používají v praxi 
při výrobě potravin a měly by se uvádět v seznamu přísad. Směrnice 95/2/ES o přídatných 
látkách je výslovně vyjímá z oblasti své působnosti.

Pozměňovací návrh 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – bod 17

Znění navržené Komisí

17. Kosterní svalstvo1 druhů savců a ptáků 
uznaných za vhodné k lidské spotřebě, s přirozeně 

„…maso“ a název (názvy)2

živočišného druhu, z něhož 

                                               
1 Bránice a žvýkací svaly jsou součástí kosterního svalstva, zatímco srdce, jazyk, svalstvo hlavy (jiné než 

žvýkací svaly), karpální svalstvo, svalstvo hlezenního kloubu a ocasu jsou vyňaty.
2 Pro označování v angličtině může být toto označení nahrazeno obecným názvem masa dotyčného druhu 

zvířat.
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obsaženou nebo přilehlou tkání, pokud celkový obsah 
tuku a pojivové tkáně nepřekračuje níže uvedené 
hodnoty a pokud maso tvoří složku jiné potraviny. 
Výrobky, na něž se vztahuje definice Společenství 
pro „strojně oddělené maso“, jsou z působnosti této 
definice vyňaty.

pochází.

Nejvyšší obsah tuku a pojivové tkáně pro složky 
označené termínem „… maso“
Druh Tuk 

(v 
%)

Pojivová 
tkáň1 (v 
%)

Savci (kromě králíků a 
prasat) a směsi druhů s 
převahou savců

25 25

Prasata 30 25
Ptáci a králíci 15 10
Jsou-li tyto hodnoty nejvyššího obsahu překročeny, 
avšak všechna ostatní kritéria definice „masa“ jsou 
splněna, pak musí být obsah „…masa“ 
odpovídajícím způsobem upraven směrem dolů a v 
seznamu složek musí být kromě termínu „… maso“ 
uvedena přítomnost tuku nebo pojivové tkáně.

Pozměňovací návrh

17. Kosterní svalstvo2 druhů savců a ptáků 
uznaných za vhodné k lidské spotřebě, s přirozeně 
obsaženou nebo přilehlou tkání, pokud maso tvoří 
složku jiné potraviny. Výrobky, na něž se vztahuje 
definice Společenství pro „strojně oddělené maso“, 
jsou z působnosti této definice vyňaty.

„…maso“ a název (názvy)3

živočišného druhu, z něhož 
pochází, po kterém následuje 
údaj „z toho“ a celkový obsah 
tuku a pojivové tkáně (v %).

Or. en

                                               
1 Obsah pojivové tkáně se vypočte z poměru obsahu kolagenu a obsahu svalových bílkovin. Obsahem 

kolagenu se rozumí obsah hydroxyprolinu vynásobený faktorem 8.
2 Bránice a žvýkací svaly jsou součástí kosterního svalstva, zatímco srdce, jazyk, svalstvo hlavy (jiné než 

žvýkací svaly), karpální svalstvo, svalstvo hlezenního kloubu a ocasu jsou vyňaty.
3 Pro označování v angličtině může být toto označení nahrazeno obecným názvem masa dotyčného druhu 

zvířat.
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Odůvodnění

Je nepřijatelné, aby živočišné výrobky, sestávající až z 55 % tuku a pojivové tkáně, byly 
označovány jako „maso“. Procento tuku a pojivové tkáně by proto mělo být vždy uvedeno 
v seznamu složek.

Pozměňovací návrh 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. Všechny 
typy výrobků, na 
něž se vztahuje 
definice „strojně 
oddělené maso“.

„strojně oddělené 
maso“ a název 
(názvy) (3) 
živočišného 
druhu, z něhož 
pochází

18. Všechny 
typy výrobků, na 
něž se vztahuje 
definice „strojně 
oddělené maso“.

„strojně oddělené 
maso“ a název 
(názvy) (3) 
živočišného 
druhu, z něhož 
pochází, po 
kterém následuje 
údaj „z toho“ a 
celkový obsah 
tuku a pojivové 
tkáně (v %)

Or. en

Odůvodnění

Je nepřijatelné, aby živočišné výrobky, sestávající až z 55 % tuku a pojivové tkáně, byly 
označovány jako „maso“. Procento tuku a pojivové tkáně by proto mělo být vždy uvedeno 
v seznamu složek.

Pozměňovací návrh 704
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha VI – část C – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přídatné látky a enzymy neuvedené v čl. 21 
písm. b) a náležející do jedné ze skupin 

Přídatné látky a enzymy neuvedené v čl. 21 
písm. b) a náležející do jedné ze skupin 
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uvedených v této části se označí názvem 
této skupiny, po kterém následuje jejich 
specifický název nebo případně jejich číslo 
ES. Pokud určitá složka náleží do více 
skupin, uvede se skupina, která odpovídá 
její hlavní funkci v dotyčné potravině. 
Označení „modifikovaný škrob“ však 
musí být doplněno údajem o jeho 
specifickém rostlinném původu, pokud 
tato složka může obsahovat lepek.

uvedených v této části se označí názvem 
této skupiny, po kterém následuje jejich 
specifický název, nebo pokud existuje, 
jejich obecný nebo všeobecně použitelný 
název, nebo případně jejich číslo ES. 
Pokud určitá složka náleží do více skupin, 
uvede se skupina, která odpovídá její 
hlavní funkci v dotyčné potravině.

Or. en

Odůvodnění

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:

Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or

“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.

According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Pozměňovací návrh 705
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha VI – část C – seznam

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kyselina Kyselina
Regulátor kyselosti Regulátor kyselosti
Protispékavá látka Protispékavá látka
Odpěňovač Odpěňovač
Antioxidant Antioxidant
Plnidlo Plnidlo
Barvivo Barvivo
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Emulgátor Emulgátor
Tavicí soli1 Tavicí soli2

Enzymy *
Zpevňující látka Zpevňující látka
Látka zvýrazňující chuť a vůni Látka zvýrazňující chuť a vůni
Látka zlepšující mouku Látka zlepšující mouku
Želírující látka Želírující látka
Lešticí látka Lešticí látka
Zvlhčující látka Zvlhčující látka
Modifikovaný škrob3 Modifikovaný škrob4

Konzervant Konzervant
Balicí plyn Balicí plyn
Kypřicí látka Kypřicí látka
Stabilizátor Stabilizátor
Náhradní sladidlo Náhradní sladidlo
Zahušťovadlo Zahušťovadlo

* Nevyžaduje se uvedení specifického 
názvu nebo čísla ES.

Or. en

Odůvodnění

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes,bread improvers and bread mixes.

                                               
1 Pouze pro tavené sýry a výrobky z tavených sýrů.
2 Pouze pro tavené sýry a výrobky z tavených sýrů.
3 Nevyžaduje se uvedení specifického názvu nebo čísla ES.
4 Nevyžaduje se uvedení specifického názvu nebo čísla ES.
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Pozměňovací návrh 706
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Příloha VI – část C – seznam

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Kyselina Kyselina
Regulátor kyselosti Regulátor kyselosti
Protispékavá látka Protispékavá látka
Odpěňovač Odpěňovač
Antioxidant Antioxidant
Plnidlo Plnidlo 
Barvivo Barvivo 
Emulgátor Emulgátor
Tavicí soli Tavicí soli1
Zpevňující látka Zpevňující látka
Látka zvýrazňující chuť a vůni Látka zvýrazňující chuť a vůni
Látka zlepšující mouku Látka zlepšující mouku
Želírující látka Želírující látka
Lešticí látka Lešticí látka
Zvlhčující látka Zvlhčující látka
Modifikovaný škrob Modifikovaný škrob2

celulózový extrakt*
Konzervant Konzervant
Balicí plyn Balicí plyn
Kypřicí látka Kypřicí látka
Stabilizátor Stabilizátor
Náhradní sladidlo Náhradní sladidlo
Zahušťovadlo Zahušťovadlo

_____
* Nevyžaduje se uvedení specifického názvu nebo 
čísla ES.

Or. de

Odůvodnění

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 

                                               
1 Pouze pro tavené sýry a výrobky z tavených sýrů.
2 Nevyžaduje se uvedení specifického názvu nebo čísla ES.
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mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Pozměňovací návrh 707
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha VI – část D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Látky určené k aromatizaci musí být 
pojmenovány slovy „látka určená k 
aromatizaci (látky určené k aromatizaci)“ 
nebo přesnějším názvem nebo popisem 
látky určené k aromatizaci.

1. Aniž je dotčen odstavec 2, látky určené 
k aromatizaci musí být pojmenovány slovy

- „látka určená k aromatizaci (látky 
určené k aromatizaci)“ nebo přesnějším 
názvem nebo popisem látky určené 
k aromatizaci, pokud složka určená 
k aromatizaci obsahuje látky určené 
k aromatizaci stanovené v čl. 3 odst. 2 
písm. b), c), d), e), f), g) a h) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
látkách určených k aromatizaci a 
některých složkách potravin vyznačujících 
se aromatem pro použití v potravinách 
nebo na jejich povrchu (*);

2. Chinin a/nebo kofein, pokud jsou 
používány jako látky určené k aromatizaci 
při výrobě nebo přípravě potraviny, se 
uvedou pod svým zvláštním označením na 
seznamu složek bezprostředně za slovem 
„aromatizováno“.

- „kouřový aromatický přípravek (kouřové 
aromatické přípravky)“ nebo „kouřový 
aromatický přípravek vyrobený ze skupiny 
potravin nebo ze zdroje (kouřové 
aromatické přípravky vyrobené ze skupiny 
potravin nebo ze zdrojů)““ (např. kouřový 
aromatický přípravek vyrobený z buku), 
pokud, složka určená k aromatizaci 
obsahuje látky určené k aromatizaci 
stanovené v čl. 3 odst. 2 písm.  f) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1334/2008 a propůjčuje potravině uzené 
aroma.

3. Slovo „přírodní“ nebo jiné slovo mající 
v podstatě stejný význam může být použito 
pouze pro látky určené k aromatizaci, 
jejichž aromatická složka obsahuje 

2. Výraz „přírodní“ pro popis látek 
určených k aromatizaci smí být použit 
pouze v souladu s článkem 16 nařízení 
(ES) č. 1334/2008.
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výhradně aromatické látky, jak jsou 
vymezeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodě i) 
směrnice Rady 88/388/EHS, a/nebo 
aromatické přípravky, jak jsou vymezeny v 
čl. 1 odst. 2 písm. c) uvedené směrnice.
4. Pokud název látky určené k aromatizaci 
obsahuje odkaz na rostlinný nebo 
živočišný charakter nebo původ látek, 
které obsahuje, pak slovo „přírodní“ nebo 
jakékoli jiné slovo mající v podstatě stejný 
význam nesmí být použito, pokud nebyla 
aromatická složka izolována vhodnými 
fyzikálními postupy, enzymovými nebo 
mikrobiálními postupy nebo tradičními 
způsoby přípravy potravin výhradně nebo 
téměř výhradně z dotyčné potraviny nebo 
dotyčného zdroje aromatu.

3. Odchylně od čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 1334/2008 může být výraz „přírodní 
látka určená k aromatizaci (přírodní látky 
určené k aromatizaci)“ použit i v případě, 
že jsou splněny podmínky odstavce 4 nebo 
5.

____
(*) Úř. věst. L 354, 31.12.08, s. 34.

Or. en

Odůvodnění

Návrh musí být v souladu s nedávno zveřejněným nařízením (ES) č. 1334/2008 o pravidlech 
pro označování látek určených k aromatizaci.  Výrazy jako „přírodní jahodové aroma 
s jinými přírodními aromaty“ jsou však příliš dlouhé,  podniky by tedy měly mít možnost 
použít kratší výraz – „přírodní látka určená k aromatizaci“ -, pokud jej chtějí použít.

Pozměňovací návrh 708
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh usnesení
Příloha VIII – název a odstavec 1

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

ÚDAJ O ČISTÉM MNOŽSTVÍ ÚDAJ O ČISTÉM MNOŽSTVÍ
V BALENÍ

1. Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin,

(1) Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin,

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
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nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny,

c) koncentrovaných polévek, bujónů, 
omáček na pečení, kořeněných nebo 
salátových omáček u nichž se uvádí objem 
přípravku určeného k spotřebě v litrech 
nebo mililitrech; 
d) hotových balení s práškem do pečiva a 
pekařskými kvasnicemi, u nichž se uvádí 
hmotnost mouky, k jejímuž zpracování 
množství v balení vystačí ještě po době 
skladování, která se dá v provozu 
očekávat; 
e) hotových balení s pudingovým práškem 
a podobnými výrobky a sušenými výrobky 
pro přípravu kaší, knedlíků a obdobných 
příloh, u nichž se uvádí množství 
kapaliny, která je třeba k přípravě obsahu 
balení.“

Or. de

Odůvodnění

Doplnění slouží k zachování současné právní situace. U uvedených skupin výrobků je pro 
spotřebitele rozhodující informace o vydatnosti, například u polévek, omáček nebo jiných 
uvedených výrobků. Naproti tomu není pro nákup rozhodující, s jakým množstvím výchozích 
výrobků pro přípravu polévek nebo omáček lze tohoto množství dosáhnout.

Pozměňovací návrh 709
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin:

1. Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin:

a) se značnými úbytky objemu nebo a) se značnými úbytky objemu nebo 
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hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

c) jejichž čisté množství je menší než 50 g 
u cukrovinek, čokolády a jiných 
kakaových výrobků, výrobků z mandlí 
nebo ořechů nebo jiných olejnatých 
semen;
d) jejichž čisté množství je menší než 100 
g u sušenek, keksů a jiného jemného 
pečiva;
e) a aniž jsou dotčeny konkrétní právní 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V současné době uplatňuje řada zemí vnitrostátní odchylné úpravy od údaje o čistém množství 
(např.   Francie, Německo, Irsko, Spojené království). Nejsou-li tyto odchylky nadále možné, 
je třeba, aby příloha stanovila jako nejmenší možný společný jmenovatel 50 g a 100 g. 

Pozměňovací návrh 710
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin:

1. Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin:

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.
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c) jejichž čisté množství je menší než 50 g 
u cukrovinek, čokolády a jiných 
kakaových výrobků, výrobků z mandlí 
nebo ořechů nebo jiných olejnatých 
semen;
d) jejichž čisté množství je menší než 100 
g u sušenek, keksů a jiného jemného 
pečiva;
e) a aniž jsou dotčeny konkrétní právní 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V současné době uplatňuje řada zemí vnitrostátní odchylné úpravy od údaje o čistém množství 
(např.   Francie, Německo, Irsko, Spojené království). Nejsou-li tyto odchylky nadále možné, 
je třeba, aby příloha stanovila jako nejmenší možný společný jmenovatel 50 g a 100 g. 

Pozměňovací návrh 711
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin:

1. Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin:

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti;

aa) které jsou prodávány po kusech;
ab) váženy v přítomnosti kupujícího; nebo

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

b) jejichž čisté množství je menší než 10g 
nebo 10ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

Or. en



PE418.220v01-00 52/83 AM\762309CS.doc

CS

Odůvodnění

Minimální čisté množství je pro mnohé potraviny příliš malé, například příliš malé množství 
ořechů v tabulce čokolády by mohlo způsobit, že výrobek bude mít vyšší hmotnost.  
Navrhujeme minimální hmotnost 10 g (objem 10 cm3).

Pozměňovací návrh 712
Richard Seeber

Návrh usnesení
Příloha VIII – odstavec 1

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaj o čistém množství není povinný u 
potravin,

1. Údaj o čistém množství v balení není 
povinný u potravin,

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího;
nebo

a) se značnými úbytky objemu nebo 
hmotnosti, které jsou prodávány po kusech 
nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
nebo

b) jejichž čisté množství je menší než 5 g 
nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny.

b) jejichž čisté množství v balení je menší 
než 5 g nebo 5 ml; toto ustanovení se však 
nepoužije pro koření a byliny,

c) pro které jsou v jiných právních 
předpisech definovány výjimky.

Or. de

Odůvodnění

Jazykové přizpůsobení dosavadní terminologii směrnice o označování potravin 2000/13/ES 
(„čisté množství v balení“).

Ad lit c: Odkazuje se na čl. 2 odst. 2 směrnice 2001/111/ES o druzích cukru (výjimka pro 
výrobky, jejichž čistá hmotnost je nižší než 20 g). V odstavci 3 je proto třeba objasnit, že tato 
zvláštní ustanovení nadále platí.
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Pozměňovací návrh 713
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Čisté množství potraviny se stanoví 
v souladu s předpisy Společenství, nebo, 
neexistují-li, v souladu s vnitrostátními 
předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 24.

Pozměňovací návrh 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 5 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny po odkapání.

5. U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny po odkapání. Základem ceny za 
kilogram, vztahující se k příslušné 
potravině, je pouze čistá hmotnost po 
odkapání.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení sloužící k tomu, aby spotřebitel nebyl klamán, co se týče označené ceny.
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Pozměňovací návrh 715
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 5 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny po odkapání.

5. U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny po odkapání při balení.

Or. en

Odůvodnění

Pevné potraviny v nálevu mění svou čistou hmotnost v průběhu zpracování a prodeje 
spotřebiteli na základě obvyklého vzájemného působení pevné potraviny a nálevu. Poměr 
změny čisté hmotnosti závisí na různých okolnostech, jako je čas, teplota a podmínky přepravy 
a skladování. Proto musí být čistá hmotnost stanovena v okamžiku výroby, kdy je výrobce 
potravin plně zodpovědný za výrobek a je schopen poskytnout správný údaj o čisté hmotnosti.

Pozměňovací návrh 716
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 5 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny po odkapání.

5. U pevných potravin v nálevu se při 
označování uvádí též čistá hmotnost této 
potraviny po odkapání při balení.

Or. en

Odůvodnění

Pevné potraviny v nálevu mění svou čistou hmotnost v průběhu zpracování a prodeje 
spotřebiteli na základě obvyklého vzájemného působení pevné potraviny a nálevu. Poměr
změny čisté hmotnosti závisí na různých okolnostech, jako je čas, teplota a podmínky přepravy 
a skladování. Proto musí být čistá hmotnost stanovena v okamžiku výroby, kdy je výrobce 
potravin plně zodpovědný za výrobek a je schopen poskytnout správný údaj o čisté hmotnosti.
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Pozměňovací návrh 717
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha IX – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI OZNAČENÍ DATA

Or. en

Odůvodnění

Označování data je zdrojem omylů v tom smyslu, jaká data mají být používána pro jaké 
potraviny.  Navrhovaná změna má zjednodušit návrh a pomoci tak potravinářskému odvětví 
správně používat příslušné označení data.

Pozměňovací návrh 718
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha IX – bod 1 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Datum minimální trvanlivosti se uvádí 
takto:

1. Označení data se uvádí takto:

Or. en

Odůvodnění

Označování data je zdrojem omylů v tom smyslu, jaká data mají být používána pro jaké 
potraviny.  Navrhovaná změna má zjednodušit návrh a pomoci tak potravinářskému odvětví 
správně používat příslušné označení data.
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Pozměňovací návrh 719
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha IX – bod 1 – písm. d – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) S výhradou předpisů Společenství, které 
ukládají jiné způsoby uvedení data, nemusí 
být označení data uvedeno v případě

Or. en

Odůvodnění

Označování data je zdrojem omylů v tom smyslu, jaká data mají být používána pro jaké 
potraviny.  Navrhovaná změna má zjednodušit návrh a pomoci tak potravinářskému odvětví 
správně používat příslušné označení data.

Pozměňovací návrh 720
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Příloha IX – bod 1 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– pekárenských výrobků, pokud jsou 
prodány do 24 hodin od výroby,

Or. fr

Odůvodnění

Doba, kterou je třeba zohlednit, je doba prodeje, nikoli doba konzumace spotřebitelem, na niž 
nelze mít žádný vliv.
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Pozměňovací návrh 721
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Příloha IX – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Datum spotřeby se uvede na každé 
jednotlivé balené porci.

Or. fr

Odůvodnění

Jednotlivé porce mohou být vyňaty ze série nebo z obalu, s nímž byly prodány, a proto je 
nutné a povinné, aby každá oddělitelná porce nesla datum spotřeby.

Pozměňovací návrh 722
Péter Olajos

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO VITAMÍNY 
A MINERÁLY (DOSPĚLÍ)

DENNÍ REFERENČNÍ PŘÍJMY 
VITAMÍNŮ A MINERÁLŮ (U 
DOSPĚLÝCH OSOB)

Or. en

Odůvodnění

Redakční poznámka.
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Pozměňovací návrh 723
Richard Seeber

Návrh usnesení
Příloha XI – část A – odstavec 1 – tabulka

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Vitamin A (µg) 800 Vitamin A (µg) 800

Vitamin D (µg) 5 Vitamin D (µg) 5

Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12

Vitamin K (µg) 75

Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80

Thiamin (mg) 1,4 Thiamin (Vitamin 
B1) (mg)

1,1

Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4

Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16

Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (µg) 200 Kyselina listová 

(µg)
200

Vitamin B12 (µg) 1 Vitamin B 12 
(µg)

2,5

Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
Kyselina 
pantotenová (mg)

6 Kyselina 
pantotenová (mg)

6

Draslík (mg) 2000
Chlorid (mg) 800

Vápník (mg) 800 Vápník (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Železo (mg) 14 Železo (mg) 14
Hořčík (mg) 300 Hořčík (mg) 375
Zinek (mg) 15 Zinek (mg) 10

Měď (mg) 1
Mangan (mg) 2
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Fluorid (mg) 3,5
Selen (µg) 55
Chrom (µg) 40
Molybden (µg) 50

Jód (mg) 150 Jód (µg) 150

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty RDA by se měly přizpůsobit novým referenčním hodnotám v souladu se směrnicí 
2008/100/ES, kterou se mění směrnice o nutričním označování potravin (Úř. věst. L 285, s. 9).

Pozměňovací návrh 724
Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 15 % 
doporučené dávky uvedené v bodě 1, 
obsažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo
v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci.

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 

- 15 % RDA na 100 g nebo porci u 
pevných potravin, nebo

- 7,5 % RDA na 100 ml nebo porci u 
tekutin, nebo

- 5 % RDA na 100 kcal (12 % RDA 1 
MJ), nebo 

- množství stanovené povolenými 
odchylkami podle článku 6 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a 
minerálních látek a některých 
dalších látek do potravin

- v jednom balení, pokud toto balení 



PE418.220v01-00 60/83 AM\762309CS.doc

CS

obsahuje pouze jednu porci, nebo 
pokud je množství a počet porcí 
jasně uveden na obalu.

Or. en

Odůvodnění

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Pozměňovací návrh 725
Péter Olajos

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 15 % 
doporučené dávky uvedené v bodě 1, 
obsažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo
v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci.

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 

- 15 % RDA na 100 g nebo porci u 
pevných potravin, nebo

- 7,5 % RDA na 100 ml nebo porci u 
tekutin, nebo

- 5 % RDA na 100 kcal (12 % RDA 1 
MJ), nebo 

- množství stanovené povolenými 
odchylkami podle článku 6 
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nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1925/2006 o 
přidávání vitaminů a minerálních
látek a některých dalších látek do 
potravin

v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

U nápojů, které mohou být konzumovány ve větších množstvích než pevné potraviny, je 15 % 
RDA příliš vysoká úroveň, aby byla považována za „významné“ množství. V souladu 
s dokumentem Codex Alimentarius by přiměřenější hodnotou bylo 7,5 % na 100 ml nebo na 
jednu porci (aniž by platilo omezení, že jedno balení může obsahovat pouze jednu porci). 
Vezmeme-li v úvahu přístup v dokumentu Codex Alimentarius, je třeba zahrnout pravidla pro 
stanovení významného množství „na jednu porci“ (což je zvláště důležité u potravin 
konzumovaných po porcích větších než 100 g).

Pozměňovací návrh 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 15 % 
doporučené dávky uvedené v bodě 1, 
obsažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo
v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci.

Zpravidla 15 % RDA na 100 g nebo porci 
u pevných potravin nebo 7,5 % RDA na 
100 ml nebo porci u tekutin nebo 5 % 
RDA na 100 kcal (12 % RDA 1 MJ), nebo 
množství stanovené povolenými 
odchylkami podle článku 6 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1925/2006 o přidávání vitaminů a 
minerálních látek a některých dalších 
látek do potravin.

Or. en

Odůvodnění

Přiměřená hodnota „významného množství“ zohledňuje koncentraci energie některých 
potravin, která byla stanovena tak, aby splňovala zvláštní nutriční potřeby, a skutečnost, že 
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tekutý výrobek se vždy konzumuje ve větším množství. Pro „významné množství“ na jednu 
porci by nemělo platit omezení, že jedno balení může obsahovat pouze jednu porci.

Pozměňovací návrh 727
Dorette Corbey

Návrh nařízení 
Příloha XI – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 15 % 
doporučené dávky uvedené v bodě 1, 
obsažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo 
v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci.

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 15 % 
doporučené dávky ve 100 g nebo 7,5 % 
doporučené dávky ve 100 ml nebo 5 % 
doporučené dávky ve 100 kcal v jednom 
balení, pokud toto balení obsahuje pouze 
jednu porci.

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha XI – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 15 % 
doporučené dávky uvedené v bodě 1, 
obsažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo 
v jednom balení, pokud toto balení 
obsahuje pouze jednu porci.

Zpravidla má být při stanovení 
významného množství uvažováno 15 % 
doporučené dávky ve 100 g nebo 7,5 % 
doporučené dávky ve 100 ml nebo 5 % 
doporučené dávky ve 100 kcal v jednom 
balení, pokud toto balení obsahuje pouze 
jednu porci, nebo pokud je množství a 
počet porcí jasně uveden na obalu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se doporučená dávka počítá pouze ve 100 g nebo 100 ml nebo na jedno balení, nebere 
se v úvahu, že některé výrobky se budou konzumovat v jiném množství. Podle návrhu by se 
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potraviny bohaté na vodu nebo nízkoenergetické potraviny nemohly odkazovat na obsah 
vitamínů a minerálů. Tak by tomu nemělo být.

Pozměňovací návrh 729
Renate Sommer

Návrh usnesení
Příloha XI – část B

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU
A VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ VITAMÍNŮ 
A MINERÁLNÍCH LÁTEK 
(U DOSPĚLÝCH OSOB)

vypouští se

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

Energetická 
hodnota 8400 kJ (2000 kcal)

Tuk celkem 70 g
Nasycené mastné 
kyseliny 20 g

Sacharidy 230 g
Cukry 90 g
Sůl 6 g

Or. de

Odůvodnění

Důsledek vypuštění čl. 31 odst. 3 první věty.
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Pozměňovací návrh 730
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha XI – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST B – REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU A 
VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ VITAMÍNŮ A 
MINERÁLNÍCH LÁTEK (U DOSPĚLÝCH 
OSOB)

vypouští se

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

Energetická 
hodnota

8400 kJ (2000 kcal)

Tuk celkem 70 g

Nasycené 
mastné 
kyseliny

20 g

Sacharidy 230 g
Cukry 90 g
Sůl 6 g

Or. en

Odůvodnění

Důsledek vypuštění týkající se čl. 31 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 731
Niels Busk

Návrh nařízení
Příloha XI – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST B – REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU A 

vypouští se
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VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ VITAMÍNŮ A 
MINERÁLNÍCH LÁTEK (U DOSPĚLÝCH 
OSOB)
Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

Energetická 
hodnota

8400 kJ (2000 kcal)

Tuk celkem 70 g
Nasycené mastné 
kyseliny

20 g

Sacharidy 230 g
Cukry 90 g
Sůl 6 g

Or. en

Odůvodnění

Označování GDA neposkytuje spotřebitelům dostatečné informace. Například půl litru Coca-
coly jsou dvě porce, i když toto množství obvykle zkonzumuje jedna osoba. Jablko bude 
vypadat méně zdravě než mléčná čokoláda Kinder nebo smažené bramborové lupínky, co se 
týče cukru, a na základě toho si spotřebitel bude myslet, že není velký rozdíl mezi tím, zda sní 
ovoce, mléčnou čokoládu nebo smažené bramborové lupínky. 

Pozměňovací návrh 732
Johannes Lebech

Návrh nařízení
Příloha XI – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST B – REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU A 
VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ VITAMÍNŮ A 
MINERÁLNÍCH LÁTEK (U DOSPĚLÝCH 
OSOB)

vypouští se

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

Energetická 8400 kJ (2000 kcal)
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hodnota
Tuk celkem 70 g
Nasycené mastné 
kyseliny

20 g

Sacharidy 230 g
Cukry 90 g
Sůl 6 g

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.

Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behavior. 

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.       

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.
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Pozměňovací návrh 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha XI – část B – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická 
hodnota 

nebo 
název 
živiny

Referenční 
příjem

Energetická 
hodnota 

nebo 
název 
živiny

Referenční 
příjem*

Energetická 
hodnota

8400 kJ
 (2000 kcal)

Energetická 
hodnota

Tuk celkem 70 g Tuk celkem

Nasycené mastné 
kyseliny

20 g Nasycené mastné 
kyseliny

Sacharidy 230 g Sacharidy

Cukry 90 g Cukry

Sůl 6 g Sůl

_______
* Hodnoty, které budou stanoveny 
s ohledem na čl. 31 odst. 3a (nový)

Or. en

Odůvodnění

Nyní předpokládané hodnoty v příloze XI nejsou výsledkem nezávislého výzkumu a liší se od 
doporučení organizací, jako je například UK Food Standards Agency nebo WHO. EFSA 
v současné době pracuje na nastavení takových hodnot referenčního příjmu a předpokládá se, 
že se svými návrhy přijde na jaře 2009. Měly by být zohledněny při stanovování hodnot 
referenčního příjmu. Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 31 odst. 3a (nový).
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Pozměňovací návrh 734
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha XI – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST B – REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU A 
VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ 
VITAMÍNŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK 
(U DOSPĚLÝCH OSOB)

ČÁST B – REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU A 
VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ 
VITAMÍNŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK 
(U DOSPĚLÝCH OSOB)

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

Energetická 
hodnota

8400 kJ (2000 
kcal)

Energetická 
hodnota

8400 kJ (2000 
kcal)

Tuk celkem 70 g Tuk celkem 70 g

Nasycené mastné 
kyseliny

20 g Nasycené mastné 
kyseliny

20 g

Sacharidy 230 g Sacharidy 230 g

Cukry 90 g Cukry 90 g

Sůl 6 g Sodík 2,4 g

Or. en

Odůvodnění

Sůl (chlorid sodný) není jediným zdrojem sodíku v potravě. Kromě chloridu sodného se jedná 
o mnoho dalších sodných solí (například: glutaman sodný, uhličitan sodný, …). Uvedení 
„sodíku ze soli“ by na seznam zaneslo pouze minimální část skutečného obsahu, a 
neposkytovalo by tak přesné informace.
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Pozměňovací návrh 735
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha XI – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST B – REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU A 
VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ 
VITAMÍNŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK 
(U DOSPĚLÝCH OSOB)

ČÁST B – REFERENČNÍ PŘÍJMY PRO 
ENERGETICKOU HODNOTU A 
VYBRANÉ ŽIVINY KROMĚ 
VITAMÍNŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK 
(U DOSPĚLÝCH OSOB)

Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem Energetická 
hodnota nebo 
název živiny

Referenční příjem

Energetická 
hodnota

8400 kJ (2000 
kcal)

Energetická 
hodnota

(2000 kcal)

Tuk celkem 70 g Tuk celkem 70 g

Nasycené mastné 
kyseliny

20 g Nasycené mastné 
kyseliny

20 g

Sacharidy 230 g Sacharidy 230 g

Cukry 90 g Cukry 90 g

Sůl 6 g Sůl 6 g

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s přílohou XIII částí A.
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Pozměňovací návrh 736
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Příloha XI – část B a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dobrovolné uvádění doporučeného 
denního množství pro děti (RDA) na 
obalech potravinářských výrobků v tom 
případě, pokud jsou výrobky určeny 
vysloveně dětem.

Or. hu

Odůvodnění

Znalost poměru mezi obsahem nutričních hodnot a doporučenou denní dávkou živin pro děti 
(RDA) u  výrobků určených výslovně pro děti je nezbytná k tomu, aby se rodiče mohli 
zodpovědně rozhodnout o koupi daného výrobku pro své děti.

Pozměňovací návrh 737
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha XII – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sacharidy (s 
výjimkou 
polyalkoholů)

4 kcal/g — 17 kJ/g sacharidy (s 
výjimkou 
polyalkoholů)

4 kcal/g 

– polyalkoholy 2,4 kcal/g — 10 
kJ/g

– polyalkoholy 2,4 kcal/g 

– bílkoviny 4 kcal/g — 17 kJ/g – bílkoviny 4 kcal/g 

– tuky 9 kcal/g — 37 kJ/g – tuky 9 kcal/g 

- salatrimy 6 kcal/g — 25 kJ/g - salatrimy 6 kcal/g

- alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g - alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g 
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- organické 
kyseliny

3 kcal/g — 13 kJ/g - organické 
kyseliny

3 kcal/g 

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s přílohou XIII částí A.

Pozměňovací návrh 738
Richard Seeber

Návrh usnesení
Příloha XII – tabulka

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

- sacharidy 
(s výjimkou 
polyalkoholů)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - sacharidy 
(s výjimkou 
polyalkoholů)

4 kcal/g

- polyalkoholy 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - polyalkoholy 2,4 kcal/g

- bílkoviny 4 kcal/g — 17 kJ/g. - bílkoviny 4 kcal/g

- tuky 9 kcal/g — 37 kJ/g. - tuky 9 kcal/g

- salatrimy 6 kcal/g — 25 kJ/g. - salatrimy 6 kcal/g

- alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g 

- organické 
kyseliny

3 kcal/g — 13 kJ/g. - organické 
kyseliny

3 kcal/g

Or. de

Odůvodnění

Výpočty se dvěma různými jednotkami vedou vzhledem k nekonzistentnosti přepočítacích 
činitelů k rozporným výsledkům. Protože v případě jednotky „kcal“ jde o údaj, kterému 
spotřebitelé rozumějí snáze než jednotce „kJ“, měly by se údaje uvádět výhradně v „kcal“. 
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Pozměňovací návrh 739
Richard Seeber

Návrh usnesení
Příloha XIII – část A

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Při uvádění nutričních údajů se použijí tyto 
jednotky:

Při označování nutričních údajů se použijí 
tyto jednotky:

- energie kJ a kcal - energie kcal

- tuky gramy (g) - tuky gramy (g)

- sacharidy - sacharidy

- vláknina - vláknina

- bílkoviny - bílkoviny 

- sůl - sodík

- vitamíny 
a minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části A 
přílohy XI

- vitamíny 
a minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části A 
přílohy XI

- ostatní látky jednotky 
příslušné pro 
jednotlivé 
dotyčné látky 

- ostatní látky jednotky 
příslušné pro 
jednotlivé 
dotyčné látky

Or. de

Odůvodnění

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).

Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.

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, 
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enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Pozměňovací návrh 740
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha XIII – část A – tabulka – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- energie kJ a kcal - energie kcal

Or. en

Odůvodnění

Energetická hodnota potravin by měla být uvedena pouze v kcal, neboť termín „kalorie“ se 
stal v Evropě běžným označením.

Pozměňovací návrh 741
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha XIII – část A – tabulka – řádek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– sůl - sodík

Or. en

Odůvodnění

Sůl (chlorid sodný) není jediným zdrojem sodíku v potravě. Kromě chloridu sodného se jedná 
o mnoho dalších sodných solí (například: glutaman sodný, uhličitan sodný, …). Uvedení 
„sodíku ze soli“ by na seznam zaneslo pouze minimální část skutečného obsahu, a 
neposkytovalo by tak přesné informace.
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Pozměňovací návrh 742
Péter Olajos

Návrh nařízení
Příloha XIII – část B – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– tuky g – tuky g
z toho: z toho:

– nasycené 
mastné kyseliny

g – nasycené 
mastné kyseliny

g

– trans-tuky g – trans-tuky g
–
mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g –
mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g

– polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g – polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g

- cholesterol mg

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést množství cholesterolu, pokud existují nutriční požadavky, jako „nízký obsah 
cholesterolu“ nebo „bez cholesterolu“. Nařízení o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům by tedy mělo umožňovat uvedení množství cholesterolu v tabulce v příloze XIII 
části B a C.

Pozměňovací návrh 743
Richard Seeber

Návrh usnesení
Příloha XIII – část C – tabulka 

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

energetická 
hodnota

kJ a kcal energetická 
hodnota

kcal
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tuky g bílkoviny g

z toho: sacharidy g

- nasycené 
mastné kyseliny

g z toho:

- trans-tuky g - druhy cukru g

-
mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g - polyalkoholy g

- polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g - škrob g

sacharidy g tuky

z toho: z toho:

- cukry g - nasycené 
mastné kyseliny

g

- polyalkoholy g -
mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g

- škrob g - polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g

vláknina g - trans-tuky g

bílkoviny g - cholesterol mg

sůl g vláknina g

vitamíny 
a minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části 
A přílohy XI

sodík g

vitamíny* jednotky uvedené 
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a minerální látky

*je přípustné 
zkratka „Vit“

v bodě 1 části A 
přílohy XI

ostatní látky jednotky 
příslušné pro 
jednotlivé 
dotyčné látky

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být zachováno dosavadní pořadí živin při označování nutričních údajů (totiž: 
energetická hodnota, bílkoviny, sacharidy a tuky). Paušální odkaz v bodech odůvodnění 32 
a 33, že „...některé nutriční prvky jsou důležité z hlediska veřejného zdraví...“, nenabízí žádný 
základ pro změnu pořadí. Kromě toho se veškerá nutriční doporučení vztahují k tzv. 
makroživinám, spotřebitelé si již na tento druh údajů zvykli a „naučili se je“. 

Pozměňovací návrh 744
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Příloha XIII – část C - tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

energetická 
hodnota

kJ a kcal energetická 
hodnota

kcal

tuky g tuky g

z toho z toho

– nasycené 
mastné kyseliny

g – nasycené 
mastné kyseliny

g

– trans-tuky g – trans-tuky g

–
mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g –
mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g
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– polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g – polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g

sacharidy g sacharidy g

z toho z toho

– cukry g – cukry g

– polyalkoholy g – polyalkoholy g

– škrob g – škrob g

vláknina g vláknina g

bílkoviny g bílkoviny g

sodík g

z toho

sůl g sůl g

cholesterol mg

vitamíny a 
minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části A 
přílohy XI

vitamíny a 
minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části A 
přílohy XI

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s čl. 29 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 745
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha XIII – část C - tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

energetická 
hodnota

kJ a kcal energetická 
hodnota

kJ a kcal

tuky g tuky g

z toho z toho

– nasycené 
mastné kyseliny

g – nasycené 
mastné kyseliny

g

– trans-tuky g – trans-tuky g

–
mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g –
mononenasycené 
mastné kyseliny 
(monoenové 
mastné kyseliny)

g

– polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g – polynenasycené 
mastné kyseliny 
(polyenové 
mastné kyseliny)

g

sacharidy g sacharidy g

z toho z toho

– cukry g – cukry g

– polyalkoholy g – polyalkoholy g

– škrob g – škrob g

vláknina g vláknina g

bílkoviny g bílkoviny g

sůl g sodík g

vitamíny a 
minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části A 

vitamíny a 
minerální látky

jednotky uvedené 
v bodě 1 části A 
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přílohy XI přílohy XI

Or. en

Odůvodnění

 Sůl (chlorid sodný) není jediným zdrojem sodíku v potravě. Kromě chloridu sodného se jedná 
o mnoho dalších sodných solí (například: glutaman sodný, uhličitan sodný, …). Uvedení 
„sodíku ze soli“ by na seznam zaneslo pouze minimální část skutečného obsahu, a 
neposkytovalo by tak přesné informace.

Pozměňovací návrh 746
Renate Sommer

Návrh usnesení
Příloha XIII – část C – nadpis a tabulka – sloupec 1

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Pořadí uvádění energetické hodnoty a živin 
v nutričních údajích 

Pořadí uvádění energetické hodnoty a živin 
v dobrovolně rozšířených nutričních 
údajích 

Údaje o energetické hodnotě případně 
živinách se uvádějí v tomto pořadí:

Údaje o energetické hodnotě případně 
živinách se uvádějí v tomto pořadí:

energetická hodnota energetická hodnota

bílkoviny

tuky tuky

z toho: z toho:

- nasycené mastné kyseliny - nasycené mastné kyseliny

- trans-tuky - trans-tuky

- mononenasycené mastné kyseliny - mononenasycené mastné kyseliny 
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(monoenové mastné kyseliny) (monoenové mastné kyseliny)

- polynenasycené mastné kyseliny 
(polyenové mastné kyseliny)

- polynenasycené mastné kyseliny 
(polyenové mastné kyseliny)

sacharidy sacharidy

z toho: z toho:

- cukry - cukry

- polyalkoholy - polyalkoholy

- škrob - škrob

vláknina vláknina

bílkoviny

sůl sůl

vitamíny a minerální látky vitamíny a minerální látky

Or. de

Odůvodnění

Bílkoviny představují životně důležitou živinu, a proto patří na nejpřednější místo; viz 
Příloha 1 bod 1 b).
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Pozměňovací návrh 747
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha XIII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA XIIIa

Čitelnost

1. Definice výšky x

Or. en

Odůvodnění

Tato nová příloha je nezbytná a pomůže stanovit, že velikost písma je větší nebo se rovná 1,2 
mm.

Pozměňovací návrh 748
John Bowis

Návrh nařízení
Příloha XIII b (nová)

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA XIIIb
Čitelnost
V návrzích etiket by měla být zohledněna následující kritéria. Nemůže-li být splněno jedno 
nebo více kritérií, bylo by třeba uvažovat o větší velikosti písma, než je stanovena v čl. 14 
odst. 1.
Kritéria Doporučeno Měřítko Nedoporučuje se

Kontrast Černé písmo na 
bílém pozadí 

70 % Tmavé písmo na 
tmavém pozadí
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nebo dobrý 
barevný kontrast

 poměr jasu
Světlé písmo na 
světlém pozadí

Kombinace 
zelené a červené 
nebo jiné 
kombinace, které 
ztěžují čtení 
barvoslepým 
osobám.

Typ textu a 
formát

Otevřený typ 
písma jako arial 
pro písmena

Tučné písmo, 
pokud je 
zachována 
kvalita tisku

Ozdobné písmo

Stínování 

Kurzíva

Rozvržení textu Text, který začíná 
u levého okraje a 
je zarovnán 
k levému okraji

Zalamování textu

Kvalita tisku 
závisející na 
způsobu tisku

U systémů, 
jejichž výsledkem 
je nižší kvalita 
tisku, může být 
třeba věnovat 
pozornost ostrosti 
a rozlišení textu, 
soutisku barev a 
registraci barev.

Bílé místo okolo 
textu

Odpovídající 
místo okolo 
tištěného textu

Alespoň 80 % 
velikosti písma

Povrchy Matný povrch 
tisku

Metalické a 
lesklé povrchy 

Hrubé povrchy

Or. en
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Odůvodnění

Tato nová příloha přináší soubor kritérií pro tisk, která je třeba zohlednit v návrzích etiket. 
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