ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NUTRI-SCORE

Tento dokument je upraveným a skráteným prekladom anglického dokumentu FAQ. Väčšinu
odpovedí na otázky o Nutri-Score nájdete na našich stránkach.

MÔŽE BYŤ OZNAČENIE NUTRI-SCORE POUŹITÉ NA OBALE BEZ POVOLENIA OD SANTÉ
PUBLIQUE FRANCE?
Kdekoľvek sa Nutri-Score používa na obale potravín a ako ochranná známka v podnikaní, je
potrebné získať predchádzajúce písomné povolenie zo Santé publique France.
NA KTORÉ PRODUKTY SA VZŤAHUJE NUTRI-SCORE?
Potravinové výrobky, na ktoré sa vzťahuje Nutri-Score, sú tie, ktoré majú povinné nutričné
označenie v súlade s predpisom č. 1169/2011, známy ako nariadenie INCO. Okrem veľmi špecifických
prípadov, dostupné údaje o povinnom označení výživovej hodnoty sú také, ktoré sa používajú na
výpočet Nutri-Score.

NA KTORÉ PRODUKTY SA NEVZŤAHUJE NUTRI-SCORE?
Hoci dojčenská výživa pre deti vo veku 0-3 roky má povinné nutričné označenie, neodporúča
sa použiť Nutri-Score na tieto produkty. Je to preto, že deti majú špecifické výživové potreby, najmä z
hľadiska príjmu lipidov, pre ktoré je Nutri-Score nevhodný.
Podobne neodporúčame používať Nutri-Score na produkty zvyčajne známe ako športová
výživa. Základný systém nutričného profilovania Nutri-Score bol vyvinutý s ohľadom na potreby
bežnej populácie, zatiaľ čo športová výživa musí spĺňať osobitné potreby.
Rovnako sa neodporúča označovať logom Nutri-Score potravinárske výrobky určené na
osobitné lekárske účely; náhrady stravy na kontrolu hmotnosti a náhrady k celkovej dennej dávke na
kontrolu hmotnosti atď. Použitie Nutri-Score na produktoch nahrádzajúcich jedlo, ktorých cieľom nie
je kontrola hmotnosti, je tiež sa neodporúča.
Ďalej potravinové výrobky, na ktoré sa nevzťahuje povinné označenie výživovej hodnoty, sú
uvedené v prílohe V k nariadenie č. 1169/2011:
1. Nespracované produkty, ktoré obsahujú jednu zložku alebo kategóriu zložiek (napríklad
čerstvé ovocie alebo zelenina, rezané surové mäso, med atď.)
2. Spracované produkty, kde jediným spracovaním, ktorému boli podrobené, je zrenie a to
obsahujú jednu zložku alebo kategóriu zložiek
3. Vody určené na ľudskú spotrebu vrátane vôd, v ktorých sú jediné pridané zložky oxid
uhličitý a/alebo príchute

4. Byliny, koreniny alebo ich zmesi
5. Soľ a náhrady soli
6. Stolové sladidlá
7. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22.
februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch, celých alebo mletých kávových
zrnách a celé alebo mleté kávové zrná bez kofeínu
8. Bylinkové a ovocné nálevy, čaj, čaj bez kofeínu, instantný alebo rozpustný čaj alebo čajový
extrakt, bez kofeínu instantný alebo rozpustný čaj alebo čajový extrakt, ktoré neobsahujú iné pridané
zložky ako arómy, ktoré nemenia nutričnú hodnotu čaju
9. Kvasené octy a octové náhrady vrátane tých, do ktorých sú pridané iba zložky sú arómy
10. Príchute
11. Prídavné látky v potravinách
12. Pomôcky na spracovanie
13. Potravinové enzýmy
14. Želatína
15. Zmesi na tuhnutie džemu
16. Kvasinky
17. Žuvačky
18. Potraviny v obaloch alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm²
19. Potraviny, vrátane ručne vyrábaných potravín, priamo dodávané výrobcom v malých
množstvách konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkam, ktoré priamo
zásobujú konečného spotrebiteľa
AKO SA VYPOČÍTA NUTRIČNÉ SKÓRE?
Nutričné skóre sa vypočíta z údajov z nutričného popisu produktu a prerátava sa na 100 g
výrobku. Podrobný postup nájdete aj na našich webstránkach www.nutriscoreslovakia.sk. Pomôcť
vám môže aj tabuľka, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na týchto webových stránkach.

AKÝ PRINCÍP SA POUŽÍVA NA VÝPOČET OBSAHU OVOCIA, ZELENINY, STRUKOVÍN,
ORECHOV A OLEJA, VLÁKNINY ČI OVOCNÝCH ZLOŽIEK V SPRACOVANÝCH PRODUKTOCH?
Usmerňovací dokument o kvantifikácii ovocných, zeleninových, strukovinových, orechových a
repkových, orechových a olivových olejov obsah spracovaného výrobku vychádza z dokumentov EÚ a
usmernení o kvantifikácii jednotlivých zložiek v spracovanom výrobku. (link na EÚ usmernenia:
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumerslegislation/guidance-documents_sk)

KTO MÔŽE ZOBRAZIŤ LOGO NUTRI-SCORE NA SVOJICH ZNAČKÁCH A PRODUKTOCH?
Používanie ochrannej známky Nutri-Score je vyhradené pre výrobcov a distribútorov
produktov predávaných vo Francúzsku a ďalších krajinách Európy, ktorý prejdú registračným
procesom.

AKO ZÍSKAŤ PRÁVO POUŽÍVAŤ NUTRI-SKÓRE? (PROCES REGISTRÁCIE)
Preštudujte si podmienky používania, ktoré objasňujú, ako správne používať a vypočítať
skóre. Keď ste pripravení na registráciu, môžete použiť odkaz na registráciu:
Pre značky vyrábané a distribuované na Slovensku, prípadne na viacerých územiach alebo na
území, pre ktoré regulátor nezaviedol vlastný postup podávania žiadostí sa zaregistrujte na tejto
webovej stránke:
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ns_international_registration_procedure
Po dokončení registrácie dostanete potvrdenie, v ktorom nájdete užitočné informácie
dokumenty a logá, ktoré sa majú použiť na vašom obale. Postup registrácie je čisto deklaratívny.
Nepotrebujete teda žiadne ďalšie overenie od Santé Publique France resp. iných regulátorov a hneď
ako dostanete overovací e-mail, môžete začať používať Nutri Score na vašom obale. Prosím, majte na
pamäti, že budete musieť vyplniť a odoslať aj súbory s informáciami o produktových referenciách.
Dokumenty a postup, ktorý treba dodržať, sú uvedené v Podmienkach používania.
Firmy majú 24 mesiacov na to, aby umiestnili logo na svoje vlastné značky.
Pokiaľ ide o sankcie uvedené v Podmienkach používania, je dôležité mať na pamäti, že NutriScore je ochranná známka, ktorá je založená na právach duševného vlastníctva a priemyselného
vlastníctva (ochranná známka bola registrovaná u INPI a EUIPO).
Ako pri každej ochrannej známke, účelom Podmienok používania je zabezpečiť správne
použitie Nutri-Score, aby sa zabránilo nezákonnému správaniu, podvodom a/alebo nekalej súťaži.
Pokuty sa teda uplatnia iba vtedy, ak podniky používajú Nutri-Score nesprávne (napr. napríklad
zobrazenie falošného skóre), pretože by to bolo nečestné.

AKO VYPOČÍTAŤ NUTRI-SCORE?
Tabuľku pre výrobcov a distribútorov, ktorí sa chcú zapojiť do schémy, si môžete stiahnuť zo
stránky www.nutriscoreslovakia.sk. Anglická verzia webovej stránky Santé publique France:
https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score.

MUSÍME UVÁDZAŤ NUTRI-SCORE NA VŠETKY SVOJE ZNAČKY A NA VŠETKY PRODUKTY?
Podľa pravidiel Santé Publique France „záväzok výrobcov a distribútorov v rámci dobrovoľnej
iniciatívy využívať Nutri-Score ako doplnkovú forma informovania sa vzťahuje na všetky kategórie
potravinárskych výrobkov jednej značky, s ktorými obchodujú“.
Spoločnosť, ktorá vlastní niekoľko značiek, sa môže rozhodnúť umiestniť Nutri-Score len na
jednu alebo niekoľko svojich značiek. Ale ak sa používa pre značku, musí sa používať pre všetky
výrobky tejto značky.
Ak však niektoré produkty značky nepodliehajú regulácii INCO, prevádzkovateľ nie je povinný
uvádzať Nutri-Score na všetkých produktoch tejto svojej značky.
AKÝ JE ROZSAH ZAPOJENIA ZNAČKY, KTORÁ CHCE POUŽÍVAŤ OZNAČENIE NUTRI-SCORE?
Značka je rozlišovací znak, ktorý umožňuje spotrebiteľom rozlíšiť produkt alebo službu jednej
spoločnosti z ponuky konkurencie. Značka môže byť stelesnená vlastným menom alebo vizuálnym
symbolom. Slúži ako meradlo pre spotrebiteľa a aj záruka kvality.
Ak existujú samostatné značky, výrobca alebo distribútor sa môže rozhodnúť zaregistrovať
jednu alebo viacero svojich značiek. Ak sa však značka, sortiment alebo klientela rozšíri, výrobca
alebo distribútor musí umiestniť Nutri-Score na materskú značku a aj na akékoľvek pridružené
výrobky, ktoré sa pod značkou predávajú.

MUSÍ BYŤ NUTRI-SKÓRE UVEDENÉ AJ NA VÝROBKOCH VYROBENÝCH PRE POTRAVINÁRSKY
PRIEMYSEL?
Spoločnosti sa zaväzujú používať označenie pre všetky výrobky, ktoré predávajú pod značkou,
bez ohľadu na konečné miesto určenia, keďže nariadenie INCO sa vzťahuje aj na produkty, ktoré
budú sa používajú na ďalšie spracovanie. Ak sa výrobky na použitie v potravinárskom priemysle a aj
pre konečného spotrebiteľa predávajú pod značkou „Alpha“, musia obsahovať Nutri-Score pre obidva
segmenty.
Na druhej strane, ak je názov značky odlišný (niečo iné ako „Alpha“), spoločnosť nie je
povinná umiestniť Nutri-Score na značku len pre ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle.

AKO MÔŽE SPOLOČNOSŤ PRESTAŤ POUŽÍVAŤ NUTRI-SCORE?
Po registrácii má výrobca 24 mesiacov na umiestnenie loga Nutri-Score na všetky dostupné
kategórie produktov na trhu. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek prestať používať Nutri-Score pre
jednu alebo všetky svoje značky za predpokladu, že Santé Publique France je o tejto zmene
informovaná.

JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODMIENKY POUŽÍVANIA NUTRI-SKÓRE?
Podmienky používania nemožno meniť jednostranným dodatkom: musia sa preto uplatňovať
všetky výsadné práva a musia byť dodržané, aby ste mohli používať logo Nutri-Score.

DÁ SA LOGO NUTRI-SCORE PRE POTRAVINY PREDÁVANÉ LEN NA SLOVENSKU
ZAREGISTROVAŤ NA SLOVENSKU?
Proces registrácie prebieha zatiaľ len na stránkach Sante Publique France.

AK MÁM ĎALŠIE OTÁZKY? NA KOHO SA MÔŽEM OBRÁTIŤ?
V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť priamo na Sante Publique France prostredníctvom
ich stránok alebo napísať na info@nutriscoreslovakia.sk.

