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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V době, kdy se obezita stává na evropském kontinentě zásadním problémem a přetrvávají 
obavy ohledně kvality některých výrobků, je zásadně důležité, aby spotřebitelé mohli získat 
veškeré informace nezbytné k ochraně zdraví. Návrh Komise může k tomuto cíli přispět.

Tento návrh se soustředí na dvě hlavní oblasti: obecné povinnosti v oblasti označování 
potravin na jedné straně a nutriční označování potravin na straně druhé.

1. Obecné označování potravin

Hlavním cílem textu navrženého Komisí je sloučení různých specifických textů do jediného 
průřezového nařízení. Předpokládá se pouze jediná výjimka pro alkohol vzhledem k jeho 
specifičnosti. Tato dočasná výjimka je sice oprávněná, je však vhodné zkrátit lhůtu 
navrženou Komisí pro předložení zprávy o označování alkoholu z pěti let na dva roky
a rozšířit tuto výjimku v zájmu jednotnosti na jablečné víno (cidre).

Z pozitivních bodů tohoto návrhu je třeba zdůraznit zahrnutí nebalených výrobků, které od 
nynějška podléhají určitým povinnostem, zejména co se týče informací o alergenech. 

Dále jsou jasně definovány povinnosti a odpovědnost různých článků dodavatelského 
řetězce až po konečného spotřebitele, i když určité vyvážení mezi dodavateli a distributory 
by bylo žádoucí, možná dokonce nutné.

Zavedení přísnějších pravidel pro označování země původu výrobků je pro spotřebitele 
nezbytné, neboť se stále více zajímají o původ a provenienci výrobků. 

Nicméně, aby se předešlo přehnané informační zátěži, mělo by se povinné označení země 
původu v případě výrobků připravených z několika složek různého původu omezit na typické 
složky a nejdůležitější součásti připraveného výrobku.

Za účelem jasnějšího informování a vzhledem k omezenému úspěchu dobrovolných pokynů 
definovaných daným průmyslovým odvětvím zavedla Komise pro písmena, kterými jsou 
tištěny povinné informace, minimální velikost 3 mm. Tato velikost se zdá přehnaná a může 
vést ke zvětšení velikosti obalů, což by bylo v rozporu s prioritami politik EU v oblasti 
životního prostředí. Proporčně přizpůsobený systém pro malé obaly pod 50 cm² se zdá 
vhodnější.

A konečně není přijatelné, aby mohly být podstatné prvky, jako jsou seznamy povinných 
informací, měněny pouhým postupem projednávání ve výborech.

2. Nutriční označování potravin

V souladu se závěry bílé knihy z května 2007 týkající se zdravotních problémů souvisejících 
s výživou se Komise domnívá, že spotřebitel musí mít přistup k jasným, koherentním 
a viditelným informacím. Navrhuje proto, aby byly hlavní nutriční informace uváděny na 
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přední straně obalů a všechny doplňkové informace ve formě tabulky na zadní straně obalu. 
Tento princip je správný, je však třeba vyjasnit několik bodů:

– aby nevznikaly překážky pro obchodování a aby informace pro spotřebitele ve všech zemích 
EU byly čitelné a srozumitelné, měla by Komise navrhnout co nejdříve zprávu o podmínkách 
zavedení harmonizovaného uvádění nutričních informací;

– tyto hlavní informace by měly být uvedeny v grafické podobě na přední straně obalu
spolu s procentními údaji o denním příjmu u každé látky;

– na přední straně obalu by také mělo být uvedeno množství trans-tuků (ztužených tuků) 
a mělo by být zmíněno v seznamu složek;

– do konce přechodného období by měly být v rámci postupu projednávání ve výborech 
stanoveny definice, které umožní vyjádřit nutriční informace na jednu porci u všech typů 
výrobků, u nichž vyjádření na 100 g není vhodné.

Cílem je lepší vzdělávání spotřebitele prostřednictvím úplných a srozumitelných informací 
harmonizovaných na evropské úrovni. 

Z dobře informovaného a vzdělanějšího spotřebitele se stává občan odpovědný za své 
zdraví.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a 
určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je 
příležitostná manipulace, podávání a prodej 
jídla soukromými osobami například při 
charitativních akcích nebo na trzích místní 

(15) Pravidla Společenství by se měla 
vztahovat pouze na podniky, z jejichž 
povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti 
a určitý stupeň organizace. S výjimkou 
informací týkajících se alergenů by služby 
společného stravování zajišťované 
dopravními společnostmi neměly podléhat 
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komunity či při setkáních, nespadají do 
působnosti tohoto nařízení.

tomuto nařízení, vyjma případů, kdy se 
jedná o spojení mezi dvěma body na území 
Společenství. Aktivity, jako je příležitostná 
manipulace, podávání a prodej jídla 
soukromými osobami například při 
charitativních akcích nebo na trzích místní 
komunity či při setkáních, by neměly 
spadat do působnosti tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Je možné, že v případě spojení z/do země mimo EU dopravní společnosti nenajdou 
dodavatele, kteří by splňovali povinnosti ohledně poskytování informací. Nutit dopravce, aby 
plnili podmínky tohoto nařízení v případě takovýchto spojení, by mohlo vést k znevýhodnění 
dopravců z EU oproti konkurenci, jelikož by byli jediní, kdo by musel toto nařízení dodržovat. 
V případě spojení v rámci Společenství musí požadavky tohoto nařízení splnit každý 
dopravce, ať už pochází z kterékoliv země.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví.

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
nesmí v podnicích, které řídí, upravovat 
informace přiložené k potravině, pokud by 
takové úpravy mohly uvádět konečného 
spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitele, zejména s ohledem 
na zdraví, nebo jeho schopnost učinit 
informované rozhodnutí.

Or. fr

Odůvodnění

Tato povinnost by se neměla omezovat pouze na otázky ochrany zdraví.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Provozovatelé potravinářských podniků 
odpovědní za maloobchodní nebo 
distribuční činnosti, které nemají vliv na 
informace o potravinách, musí v mezích 
své činnosti jednat s řádnou péčí s cílem 
zajistit soulad s příslušnými požadavky na 
informace o potravinách, zejména nesmí 
dodávat potraviny, o nichž na základě 
informací, které mají k dispozici jako 
odborníci vědí nebo předpokládají, že 
nesplňují uvedené požadavky.

4. V mezích své činnosti provozovatelé
potravinářských podniků odpovědní za 
maloobchodní nebo distribuční činnosti, 
které nemají vliv na informace 
o potravinách, nedodávají potraviny, 
o nichž na základě informací, které mají 
k dispozici jako odborníci nebo které jim 
byly předány jejich dodavateli, vědí, že 
nedodržují ustanovení tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Distributoři nemohou být plně zodpovědní za informace uvedené na výrobcích, které nenesou 
jejich značku.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků 
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace 
o potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a) až c) a f) konečnému spotřebiteli.

5. Provozovatelé potravinářských podniků
zajistí v podnicích, které řídí, aby byly 
informace týkající se nebalených potravin 
předány provozovateli, který potraviny 
přebírá, aby bylo případně umožněno 
poskytnout povinné informace 
o potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. 
a) až d) a písm. f) a i) konečnému 
spotřebiteli.

Or. fr
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Odůvodnění

Právo na informace o množství složek a zemi původu by mělo platit i na nebalené výrobky.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření 
stanovených prováděcími opatřeními, 
která byla přijata Komisí. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou 
slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více 
údajů nejsou spotřebitelé informováni 
prostřednictvím jiných forem vyjádření.

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož seznam povinných informací je jedním ze základních prvků tohoto nařízení, nezdá se 
logické, aby bylo možno jej měnit regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam 
povinných údajů stanovených v odstavci 
1. Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Jelikož seznam povinných informací je jedním ze základních prvků tohoto nařízení, nezdá se 
logické, aby bylo možno jej měnit regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 
potravin s ohledem na požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), 
jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě 
k němu připevněné, vytisknou se na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm
a uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně 
velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy Společenství týkající se určitých 
potravin s ohledem na požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), 
jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě 
k němu připevněné, vytisknou se na obalu 
nebo etiketě písmem o velikosti 2,5 mm za 
použití čitelného typu písma a uvedou 
způsobem zajišťujícím dostatečně velký 
kontrast mezi tiskem a pozadím.

Or. fr

Odůvodnění

Minimální velikost 3 mm by vedla ke zvětšení velikosti obalů, což je v rozporu s cíli v oblasti 
životního prostředí. O něco menší velikost je pro velkou většinu spotřebitelů dostatečná, 
pokud se použijí přísná kritéria čitelnosti.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), e) 
a k) na jedné straně a údaje uvedené v čl. 
9 odst. 1 písm. c), f), g) a j) na straně 
druhé se uvádějí ve stejném zorném poli. 
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Or. fr

Odůvodnění

Veškeré informace týkající se hygieny nebo zdraví by měly být uvedeny ve stejném zorném 
poli (alergeny, datum spotřeby, podmínky uchovávání a způsob použití).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální velikost písma stanovená 
v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo 
nádoby, jejichž největší plocha měří méně 
než 10 cm2.

4. Minimální velikost písma stanovená 
v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo 
nádoby, jejichž největší plocha měří méně 
než 25 cm2. Na obaly nebo nádoby, jejichž 
největší plocha měří méně než 50 cm², se 
použije písmo v minimální velikosti 1,5 
mm. V případě členských států, které mají 
několik úředních jazyků, lze pro tyto 
kategorie obalů nebo nádob zavést 
zvláštní vnitrostátní ustanovení.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zohlednit malé obaly do 50 cm². Navíc by u těchto kategorií obalů mělo být 
zohledněno povinné používání několika jazyků na některých vnitrostátních trzích.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha měří méně než 10 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) 
a f). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) 
se uvedou jinými prostředky nebo se 

2. V případě obalů nebo nádob, jejichž 
největší plocha měří méně než 25 cm2, jsou 
na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje 
stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) 
a f), aniž jsou tím dotčena ustanovení 
čl. 14 odst. 4. Aby se vyřešily případné 
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poskytnou na žádost spotřebitele. problémy s čitelností, údaje uvedené v čl. 9 
odst. 1 písm. b) se uvedou také jinými 
prostředky nebo se poskytnou na žádost 
spotřebitele.

Or. fr

Odůvodnění

Seznam složek by měl být vždy uveden, ať už je velikost obalu jakákoliv. Jelikož však použití 
čl. 14 odst. 4 nezaručuje optimální čitelnost pro všechny spotřebitele, měla by existovat 
možnost poskytnout tyto informace jinými prostředky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle 
definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne […] 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1576/89. Komise předloží po [pět
let po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
zprávu, která se bude týkat uplatňování 
článku 19 na tyto produkty a tuto zprávu 
může doprovodit zvláštními opatřeními, 
která stanoví pravidla pro označování 
složek. Opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, pivo, jablečné víno, 
hruškové víno a lihoviny podle definice 
čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne […] 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1576/89. Komise předloží po [dva 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
zprávu, která se bude týkat uplatňování 
článku 19 na tyto produkty a tuto zprávu 
může doprovodit zvláštními opatřeními, 
která stanoví pravidla pro označování 
složek. Opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Udělit dočasnou výjimku, aby se zohlednila specifika alkoholických nápojů, je sice oprávněné, 
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lhůta pěti let se však zdá přehnaná a Komise by měla zprávu předložit do dvou let. V zájmu 
jednotnosti by měla být tato výjimka rozšířena i na jablečné víno (cidre) a hruškové víno 
(poiré).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododst. 1 - písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Také trans-tuky by měly být povinně uváděny. Pro spotřebitele může být užitečné uvést zvlášť 
cholesterol obsažený v tucích. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) množství vlákniny a bílkovin.

Or. fr

Odůvodnění

Také kyseliny, vláknina a bílkoviny by měly být povinně uváděny. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle Tento odstavec se nevztahuje na víno podle 
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definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, 
pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Komise 
předloží po [pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zprávu, která se bude 
týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto 
produkty a tuto zprávu může doprovodit 
zvláštními opatřeními, která stanoví 
pravidla pro povinné nutriční údaje 
u těchto výrobků. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, 
pivo, jablečné víno, hruškové víno
a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1576/89. Komise předloží po [dva 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] 
zprávu, která se bude týkat uplatňování 
tohoto odstavce na tyto produkty a tuto 
zprávu může doprovodit zvláštními 
opatřeními, která stanoví pravidla pro 
povinné nutriční údaje u těchto výrobků. 
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) trans-tuků; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vlákniny; vypouští se
g) bílkovin;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) cholesterolu,

Or. fr

Odůvodnění

Pro spotřebitele může být užitečné uvést zvlášť cholesterol obsažený v tucích.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 29 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) dalších látek uvedených v části A 
přílohy XIII.
Tyto údaje mohou také obsahovat složky 
výše uvedených kategorií pod podmínkou, 
že je uvedena i složená živina.

Or. fr

Odůvodnění

Přidání „dalších látek“ je v zájmu jednotnosti s přílohou XIII. Možnost uvést složky hlavních 
kategorií může být také užitečné (např. kyseliny omega-3 jsou složkou polynenasycených 
mastných kyselin).
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povinné nutriční údaje se vyjádří 
v procentech referenčních příjmů 
stanovených v části B přílohy XI a jsou 
vztaženy na 100 g nebo 100 ml nebo na 
jednu porci. Musí být doprovázeny slovy 
„maximální doporučený denní příjem“.
Údaje o vitamínech a minerálních látkách, 
jsou-li uváděny, se též vyjádří v procentech 
referenčních příjmů stanovených v bodě 1 
části A přílohy XI.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení referenčního příjmu v procentech by mělo být povinné. Je nicméně třeba jasně uvést, 
že doporučený příjem není cíl, kterého je třeba dosáhnout, ale maximální příjem pro 
typického jedince.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upravuje daný odstavec tak, aby byl v souladu s pozměněným 
článkem 29.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 32 - odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

3. Komise stanoví vyjádření údajů pouze 
v přepočtu na jednu porci u potravin 
v obchodní úpravě v podobě balení s více 
porcemi potravin, které nejsou baleny 
jako jednotlivé porce. Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3.

3. Komise stanoví vyjádření údajů 
v hlavním zorném poli prvků uvedených 
v čl. 29 odst. 1 písm. a) a b) pouze 
v přepočtu na jednu porci u potravin, jež 
nejsou uvedeny v odstavci 2. Opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 
odst. 3 do konce přechodného období.

Or. fr

Odůvodnění

Pro spotřebitele je u většiny výrobků mnohem užitečnější uvedení energetické hodnoty na 
jednu porci než na 100 g, což je poměrně abstraktní. Definice velikosti referenčních porcí 
však musí být harmonizována tak, aby umožňovala jednoduché srovnání mezi různými 
značkami stejného druhu výrobku.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající 
se povinných nutričních údajů se uvedou 
v hlavním zorném poli. V příslušných 
případech se uvedou na jednom místě ve 
srozumitelném formátu v tomto pořadí: 
energetická hodnota, tuky, nasycené 

1. Povinné nutriční údaje, s výjimkou 
prvků uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. b a, 
vyjádřené ve formě stanovené v čl. 31 
odst. 2 a 3, se uvedou v hlavním zorném 
poli. Jsou-li tyto prvky uvedeny na jednom 
místě, musí být ve srozumitelném formátu 
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mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním 
uvedením cukrů) a sůl.

v tomto pořadí: energetická hodnota, tuky, 
nasycené mastné kyseliny, trans-tuky, 
sacharidy (s konkrétním uvedením cukrů) 
a sůl.

Nutriční údaje uvedené v procentech 
referenčních příjmů jsou vizuálně 
převedeny do čitelné a snadno 
srozumitelné grafické podoby 
(např. sloupkový diagram nebo výseče).

Or. fr

Odůvodnění

Vláknina a bílkoviny by měly být povinně označeny, ale ne na přední straně. Povinné údaje 
v procentech referenčních příjmů by měly být uvedeny v grafické podobě, aby byly lépe 
viditelné a aby byla jejich interpretace snazší.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené
v čl. 29 odst. 2 se soustředí na jednom 
místě a v příslušných případech v pořadí 
stanoveném v části C přílohy XIII.

2. Povinné nutriční údaje a nutriční údaje 
týkající se prvků uvedených v čl. 29 
odst. 2 se soustředí na jednom místě 
a v příslušných případech týkajících se 
prvků uvedených v čl. 29 odst. 2 v pořadí 
stanoveném v části C přílohy XIII.

Or. fr

Odůvodnění

Na zadní straně obalu by měly být v úplných nutričních údajích uvedeny všechny živiny.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případech, kdy jsou energetická 
hodnota nebo obsah živin ve výrobku 
zanedbatelné, lze nutriční údaje o těchto 
prvcích nahradit například informací 
„Obsahuje zanedbatelné množství …“ 
uvedenou v blízkosti nutričních údajů, 
pokud jsou tyto údaje uvedeny.

4. V případech, kdy jsou energetická 
hodnota nebo obsah živin ve výrobku 
zanedbatelné, lze nutriční údaje o těchto 
prvcích nahradit například informací 
„Obsahuje zanedbatelné množství …“ 
uvedenou v blízkosti nutričních údajů, 
pokud jsou tyto údaje uvedeny. 
V případech, kdy jsou energetická 
hodnota nebo obsah živin ve výrobku 
rovny nule, lze nutriční údaje o těchto 
prvcích nahradit například informací 
„Neobsahuje …“ uvedenou v blízkosti 
nutričních údajů, pokud jsou tyto údaje 
uvedeny.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodnější uvést, že daný výrobek nějakou živinu vůbec neobsahuje než to, že ji obsahuje 
v „zanedbatelném množství“.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 mohou být nutriční 
údaje provedeny graficky nebo formou 
symbolů, jsou-li splněny tyto základní 
požadavky:

5. Aniž tím jsou dotčena ustanovení čl. 34 
odst. 1, v rámci vnitrostátních systémů 
uvedených v článku 44 mohou být nutriční 
údaje provedeny graficky nebo formou 
symbolů, jsou-li splněny tyto základní 
požadavky:

Or. fr
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Odůvodnění

Případná vnitrostátní ustanovení by neměla bránit uvedení referenčních příjmů v procentech 
v grafické podobě.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit pravidla týkající 
se i dalších hledisek uvádění nutričních 
údajů kromě těch, které jsou uvedeny 
v odstavci 5. Opatření, jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jejich doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

6. Komise může stanovit pravidla týkající 
se i dalších hledisek uvádění nutričních 
údajů. Co se týče hledisek uvedených 
v odstavci 5, předloží Komise nejpozději 
na konci přechodného období zprávu 
o podmínkách zavedení jednotného 
uvádění těchto údajů na úrovni 
Společenství, zejména s ohledem na 
ustanovení odst. 1 související s čl. 31 
odst. 3. Opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Harmonizované uvádění nutričních údajů na vnitřním trhu je nezbytné, ale je možno je zavést 
teprve po vypracování podrobné studie, která umožní nalézt způsob jejich uvádění, který bude 
nejpřijatelnější pro většinu evropských spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – acte modificatif
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience primární složky 
(primárních složek), uvede se též země 

3. Jestliže se země původu nebo 
provenience potraviny liší od země původu 
nebo provenience charakteristické složky 
(charakteristických složek), uvede se též 
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původu nebo provenience této složky 
(složek).

země původu nebo provenience této složky 
(složek).

Or. fr

Odůvodnění

Použití slova „charakteristický“ tak, jak je definováno v čl. 2 odst. 2, by mělo předejít 
uvádění původu u složky, u níž spotřebitel nepotřebuje znát provenienci, a byla by to pro něj 
jen zbytečná informační zátěž.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat poskytování některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že spotřebitel nebo zařízení 
společného stravování i tak obdrží 
dostatečné informace.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou vyžadovat uvedení některých 
údajů podle odstavce 1, kromě těch, které 
jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za 
podmínky, že informace uvedené v čl. 9 
odst. 1 písm. a), b) a f) lze konečnému 
spotřebiteli poskytnout na požádání..

Or. fr

Odůvodnění

V případě nebalených výrobků by mělo být na místě prodeje jasně uvedeno, zda daný výrobek 
obsahuje alergeny; další důležité informace, jako je seznam složek nebo země původu, by 
mělo být možno spotřebiteli poskytnout na požádání.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

ÚDAJE: „obsahuje zdroj fenylalaninu“ ÚDAJE: „obsahuje aspartam“
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Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl usnadnit spotřebiteli porozumění tím, že používá obvyklý 
název, a ne odborný termín.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Potraviny obsahující trans-tuky musí 
být povinně označeny jedním 
z následujících údajů:
„obsahuje trans-tuky“ nebo „obsahuje 
ztužené tuky“ nebo „obsahuje částečně 
ztužené tuky“.
Tento údaj musí být uveden odlišně od 
údajů o ostatních složkách v hlavním 
zorném poli a musí být obzvláště viditelný.

Or. fr

Odůvodnění

Trans-tuky se považují za škodlivé pro zdraví a jsou v několika zemích zakázány. Označení 
jejich přítomnosti ve výrobku musí tedy být povinné a obzvláště viditelné.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha VI – část B – bod 1 a 2 – sloupec „Pojmenování“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Olej“ spolu s 1. „Olej“ spolu s
– přídavným jménem „rostlinný“, 
popřípadě „živočišný“, nebo

– přídavným jménem „rostlinný“,
popřípadě „živočišný“, nebo

– s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu.

– s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu.
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Přídavné jméno „ztužený“ se připojí 
k údaji o ztuženém oleji, pokud není 
množství nasycených mastných kyselin 
a trans-tuků uvedeno v nutričních 
údajích.

Přídavné jméno „ztužený“ se připojí 
k údaji o ztuženém oleji.

2. „Tuk“ spolu s 2. „Tuk“ spolu s
– přídavným jménem „rostlinný“, 
popřípadě „živočišný“, nebo

– přídavným jménem „rostlinný“, 
popřípadě „živočišný“, nebo

– s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu.

– s uvedením jeho specifického rostlinného 
nebo živočišného původu.

Pokud není množství nasycených 
mastných kyselin a trans-tuků uvedeno 
v nutričních údajích, připojí se k údaji o 
ztuženém tuku přídavné jméno „ztužený“.

K údaji o ztuženém tuku se připojí
přídavné jméno „ztužený“.

Or. fr

Odůvodnění

Trans-tuky se považují za škodlivé pro zdraví a jsou v několika zemích zakázány. Označení 
jejich přítomnosti ve výrobku musí tedy být povinné a obzvláště viditelné. Skutečnost, že jsou 
uvedeny mezi nutričními údaji, neznamená, že nemusí být jasně uvedeny mezi složkami.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha IX – odst. 1 – písm. b - pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby se tyto údaje doplní 
údajem o podmínkách uchování, jejichž 
dodržení umožní zajistit uvedenou 
trvanlivost.

V případě potřeby se tyto údaje doplní 
údajem o podmínkách uchování, jejichž 
dodržení umožní zajistit uvedenou 
trvanlivost. Dále musí být také uvedena 
doba uchování po otevření a podmínky 
uchování, které je třeba po otevření 
dodržet. Tato poslední povinnost se 
nevztahuje na potraviny, u nichž otevření 
nemá vliv na dobu uchování.

Or. fr
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Odůvodnění

Doba uchování po otevření se uvádí jen na některých výrobcích, které se rychle kazí. Toto 
ustanovení by se mělo rozšířit na všechny výrobky, u nichž má otevření vliv na dobu uchování.
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