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DIREKTIVA 2006…/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne….

o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami

predpakiranih proizvodov, razveljavitvi

direktiv Sveta 75/106/EGS

in 80/232/EGS ter spremembi

Direktive Sveta 76/211/EGS

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora*,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe†,

  

* UL C 255, 14.10.2005, str. 36. 
† Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu), 

Skupno stališče Sveta z dne…. (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne....
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktivi Sveta 75/106/EGS z dne 19. decembra 1974 o približevanju zakonodaje držav 

članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih tekočin glede na prostornino‡ in 

80/232/EGS z dne 15. januarja 1980 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s

stopnjami nazivnih količin in nazivnih prostornin, ki so dovoljene za določene 

predpakirane proizvode§ določata nazivne količine za več tekočih in ne-tekočih 

predpakiranih proizvodov, namen tega pa je bil zagotoviti prosti pretok proizvodov v 

skladu z zahtevami direktiv. Pri večini proizvodov so poleg nazivnih količin Skupnosti 

dovoljene tudi nacionalne nazivne količine. Pri nekaterih proizvodih pa nazivne količine 

Skupnosti izključujejo vse nacionalne nazivne količine.

(2) Zaradi razvoja preferenc potrošnikov, inovacij v predpakiranju ter prodaje na drobno na 

ravni Skupnosti in na nacionalni ravni je treba presoditi, ali je obstoječa zakonodaja še 

vedno ustrezna.

(3) Sodišče je v sodbi z dne 12. oktobra 2000, v zadevi C-3/99, Cidrerie-Ruwet**, odločilo, da 

države članice ne smejo prepovedati trženja predpakiranega proizvoda, katerega nazivna 

prostornina ni v okviru stopenj Skupnosti, v drugi državi članici pa se zakonito proizvaja in 

trži, razen če je namen te prepovedi izpolnitev nujne zahteve v zvezi z varstvom 

potrošnikov, ki se brez razlikovanja uporablja tako za nacionalne kot za uvožene 

proizvode, ali če je prepoved potrebna za izpolnitev zadevne zahteve in je sorazmerna z 

zastavljenim ciljem, tega cilja pa se ne da doseči z ukrepi, ki manj omejujejo trgovino 

znotraj Skupnosti.

  

‡ UL L 42, 15.2.1975, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 
pristopu iz leta 2003.

§ UL L 51, 25.2.1980, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
87/356/EGS (UL L 192, 11.7.1987, str. 48).

** [2000] PSES I-8749.
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(4) Varstvo potrošnikov spodbujajo direktive, ki so bile sprejete po direktivah 75/196/EGS in 

80/232/EGS, še zlasti Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih 

proizvodov††.

(5) Presoja vplivov, ki je vključevala obsežno posvetovanje vseh zainteresiranih strani, je 

pokazala, da je v veliko sektorjih zaradi proste nazivne količine svoboda proizvajalcev pri 

dobavljanju blaga po okusu potrošnikov večja, konkurenca glede kakovosti in cene na 

notranjem trgu pa se krepi. V preostalih sektorjih pa je bolj primerno, da se v interesu 

potrošnikov in poslovne prakse obvezna nazivna količina za zdaj ohrani.

(6) Izvajanje te direktive bi morala spremljati informacijska kampanja, namenjena 

potrošnikom in industriji, da bodo bolje razumeli označevanje cen na enoto.

(7) V skladu s tem nazivne količine na splošno ne bi bile urejene na ravni Skupnosti ali na 

nacionalni ravni in omogočiti bi se moralo dajanje predpakiranega blaga v promet v vseh 

nazivnih količinah.

(8) V določenih sektorjih bi takšna deregulacija lahko povzročila nesorazmerno visoke 

dodatne stroške, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Za te sektorje bi bilo torej treba 

prilagoditi obstoječo zakonodajo Skupnosti na podlagi izkušenj, zlasti da se zagotovi 

določitev nazivnih količin Skupnosti vsaj za tiste proizvode, ki se najbolje prodajajo 

potrošnikom.

  

†† UL L 80, 18.3.1998, str. 27.



13484/1/06 KL/sr 4
DG C I SL

(9) Ker naj bi se ohranitev obveznih nazivnih količin obravnavala kot odstopanje, bi jo bilo 

treba na podlagi izkušenj in zato, da se zadovoljijo potrebe potrošnikov in proizvajalcev, 

redno presojati. Za te sektorje bi bilo treba prilagoditi obstoječo zakonodajo Skupnosti, 

zlasti bi bilo treba omejiti nazivne količine Skupnosti samo na tiste, ki se najbolje 

prodajajo potrošnikom.

(10) Zaradi večje preglednosti bi morale biti vse nazivne količine za predpakirane proizvode 

določene v enem samem zakonodajnem aktu; zaradi tega bi bilo treba direktivi 

75/106/EGS in 80/232/EGS razveljaviti.

(11) Da bi povečali varnost potrošnikov, zlasti ranljivih potrošnikov, kot so invalidne in starejše 

osebe, bi bilo treba posebno pozornost nameniti oznakam v zvezi z maso in prostornino, 

navedenih na nalepkah potrošniških proizvodov, ki bi morale biti na predpakiranih 

proizvodih v normalnih pogojih predstavitve laže čitljive in bolj vidne.

(12) Za določene proizvode, ki vsebujejo tekočine, so v Direktivi 75/106/EGS navedene 

meroslovne zahteve, enake tistim, ki so navedene v Direktivi Sveta 76/211/EGS z 

dne 20. januarja 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih 

predpakiranih proizvodov glede na maso ali prostornino‡‡. Direktiva 76/211/EGS bi se 

morala zato spremeniti, da bi področje uporabe zajemalo tudi proizvode, ki jih trenutno 

pokriva Direktiva 75/106/EGS.

(13) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje§§ se 

države članice spodbujajo, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo 

lastne tabele, ki naj kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo korelacijo med to direktivo in 

ukrepi za prenos v nacionalno pravo.

  

‡‡ UL L 46, 21.2.1976, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 
78/891/EGS (UL L 311, 4.11.1978, str. 21).

§§ UL C 321, 31.12.2003, str.1.
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(14) Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te direktive in ker se lahko te cilje

zaradi razveljavitve stopenj Skupnosti in zagotavljanja enotnih nazivnih količin Skupnosti, 

kjer je to potrebno, laže doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v 

skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz

navedenega člena, ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje teh 

ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Poglavje I

Splošne določbe

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1. Ta direktiva določa predpise v zvezi z nazivnimi količinami za predpakirane proizvode.

Uporablja se za predpakirane proizvode in embalažo, kakor so opredeljeni v členu 2 

Direktive 76/211/EGS.

2. Ta direktiva se ne uporablja za proizvode iz Priloge, ki se prodajajo v brezcarinskih 

prodajalnah in so namenjeni uporabi izven Evropske unije.

Člen 2

Prosti pretok blaga

1. Ne glede na določbe iz členov 3 in 4 države članice ne smejo zavrniti, prepovedati ali 

omejiti dajanja predpakiranih proizvodov v promet iz razlogov, povezanih z nazivnimi 

količinami na embalaži.
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2. Države članice, ki trenutno predpisujejo obvezne nazivne količine za mleko, maslo, suhe 

testenine in kavo, lahko ob upoštevanju načel iz Pogodbe in zlasti načela o prostem 

pretoku blaga s tem nadaljujejo do…*.

Države članice, ki trenutno predpisujejo obvezne nazivne količine za beli sladkor, lahko s 

tem nadaljujejo do…**.

Poglavje II

Posebne določbe

Člen 3

Dajanje v promet in prosti pretok določenih proizvodov

Države članice zagotovijo, da se proizvodi, navedeni v točki 2 Priloge in predpakirani v razponu, 

navedenem v točki 1 Priloge, dajo v promet samo, če so predpakirani v nazivnih količinah, 

navedenih v točki 1 Priloge.

Člen 4

Aerosolni razpršilniki

1. Na aerosolnih razpršilnikih je navedena nazivna skupna prostornina posode. Ta podatek je

naveden tako, da se ga ne da zamenjati s podatkom o nazivni prostornini vsebine.

2. Z odstopanjem od člena 8(1)(e) Direktive Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o 

približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih*** za proizvode, ki se 

prodajajo v obliki aerosolnih razpršilnikov, ni potrebno, da vsebujejo podatke o nazivni 

masi vsebine.

  

* UL: prosim vstaviti datum 60 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
** UL: prosim vstaviti datum 72 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
*** UL L 147, 9.6.1975, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 

807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).
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Člen 5

Skupinski paketi in predpakirani paketi, sestavljeni iz posameznih paketov,

ki niso namenjeni posamezni prodaji

1. Za namene člena 3 se v primeru, ko dva ali več posameznih predpakiranih proizvodov 

sestavljajo skupinski paket, nazivne količine, navedene v točki 1 Priloge, uporabljajo za 

vsak posamezen predpakirani proizvod.

2. Če je predpakirani proizvod sestavljen iz dveh ali več posameznih paketov, ki niso 

namenjeni posamezni prodaji, se nazivne količine, navedene v točki 1 Priloge, uporabljajo 

za predpakirani proizvod.

Poglavje III

Razveljavitve, spremembe in končne določbe

Člen 6

Razveljavitve

Direktivi 75/106/EGS in 80/232/EGS se razveljavita.

Člen 7

Sprememba

V členu 1 Direktive 76/211/EGS se črta besedilo: ", razen tistih, na katere se sklicuje Direktiva 

Sveta 75/106/EGS z dne 19. decembra 1974 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s 

pripravo določenih predpakiranih tekočin glede na prostornino,".
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Člen 8

Prenos

1. Države članice do…* sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za 

uskladitev s to direktivo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Države članice te predpise uporabljajo od…**.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo 

ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedilo glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, 

sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 9

Poročanje, sporočanje odstopanja, spremljanje

1. Komisija najpozneje do …***, nato pa vsakih deset let, predloži Evropskemu parlamentu, 

Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o uporabi in učinku te 

direktive. Po potrebi priporočilu priloži predlog za spremembo te direktive.

2. Države članice iz odstavka 2 člena 2 Komisiji pred …** sporočijo podatke o sektorjih, za 

katere velja odstopanje iz navedenega odstavka in obdobje tega odstopanja, o uporabljenih 

stopnjah obveznih nazivnih količin ter o zadevnem razponu.

  

* UL: prosim vstaviti datum 12 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
** UL: prosim vstaviti datum 18 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
*** UL: prosim vstaviti datum 8 let po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
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3. Komisija spremlja uporabo člena 2(2) na osnovi lastnih ugotovitev in poročil zadevnih 

držav članic.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi 2, 6 in 7 se uporabljajo od …*.

Člen 11

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

  

* UL: prosim vstaviti datum 18 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.
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PRILOGA

STOPNJA NAZIVNIH KOLIČIN

VSEBINE PREDPAKIRANIH PROIZVODOV

1. PROIZVODI, KI SE PRODAJAJO GLEDE NA PROSTORNINO (količina v ml)

Mirno vino
v razponu od 100 ml do 15 00 ml, samo v naslednjih 8 nazivnih količinah:

ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500— 750 — 1 000 — 1 500

Specialno belo vino
v razponu od 100 ml do 1 500 ml, samo v naslednji nazivni količini:

ml: 620

Peneče vino
v razponu od 125ml do 1 500 ml, samo v naslednjih 5 nazivnih količinah:

ml: 125 — 200 — 375 —750 —1 500

Likersko vino
v razponu od 100 ml do 1 500 ml, samo v naslednjih 7 nazivnih količinah:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Aromatizirano vino
v razponu od 100 ml do 1 500 ml, samo v naslednjih 7 nazivnih količinah:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 —750 — 1 000 — 1 500

Žgane pijače
v razponu od 100 ml do 2 000ml, samo v naslednjih 9 nazivnih količinah:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000
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2. OPREDELITVE PROIZVODOV

Mirno vino vino, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z 

dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino1 (številka Skupne carinske 

tarife (SCT): oznaka KN ex 22.04)

Specialno belo vino vino, kakor je opredeljeno v členu 1(2)b Uredbe (ES) št. 1493/1999 (številka 

SCT: oznaka KN ex 22.04), z označbo porekla "Côtes du Jura", "Arbois", 

"L’Etoile" in "Château-Chalon", v steklenicah v skladu s točko 3 Priloge I k 

Uredbi Komisije (ES) št. 753/2002 z dne 29. aprila 2002 o določitvi 

nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, 

poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega 

sektorja2

Peneče vino vino, kakor je opredeljeno v členu 1(2)b in v točkah 15, 16, 17 in 18 Priloge 

1 k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (podštevilka SCT 22.04.10)

Likersko vino vino, kakor je opredeljeno v členu 1(2)b in v točki 14 Priloge 1 k Uredbi (ES) 

št. 1493/1999 (podštevilka SCT 22.04.21−22.04.29)

Aromatizirano vino aromatizirano vino, kakor je opredeljeno v členu 2(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) 

št. 1601/91/EGS z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za 

opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na 

osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov3

(podštevilka SCT 22.05)

Žganja žgana pijača, kakor je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 

l576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi, opisu in 

predstavitvi žganih pijač4 (številka SCT 22.08)

  

1 UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

2 UL L 118, 4.5.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1507/2006 (UL L 280, 12.10.2006, str. 9).

3 UL L 149, 14.6.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

4 UL L 160, 12.6.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1882/2003.
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I. UVOD

Komisija je 2. decembra 2004 Svetu in Evropskemu parlamentu poslala Predlog1 direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o nazivnih količinah za predpakirane proizvode, 

o razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS in o spremembi Direktive Sveta 

76/211/EGS.

1. Ekonomsko-socialni odbor je mnenje podal 6. aprila 20052.

2. Evropski parlament je mnenje sprejel v prvi obravnavi 2. februarja 20063.

3. Komisija je 4. aprila 2006 sprejela spremenjeni predlog.

4. Dne 26. aprila 2006 je Komisija predložila spremenjeni predlog.4

5. Svet (konkurenčnost) je 25. septembra 2006 dosegel politični dogovor o kompromisnem 

besedilu z namenom sprejetja skupnega stališča.

6. Svet je 4. decembra 2006 sprejel skupno stališče v skladu s členom 251 Pogodbe ES.

  
1 Sklic na UL.
2 Sklic na UL.
3 Sklic na UL.
4 Sklic na UL.
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II. CILJI

Cilj predlagane direktive je razveljaviti direktivi 75/106/ES in 80/232/EGS, da se odpravijo 

nazivne količine velikosti pakiranj za večino sektorjev, da se ohranijo obvezne nazivne 

količine za zelo omejeno število sektorjev in da se te vključijo v vse zakonodajne instrumente. 

Glavni poudarek predlagane direktive je na deregulaciji, saj je široko posvetovanje z 

zainteresiranimi stranmi pokazalo, da večina argumentov podpira liberalizacijo nazivnih 

količin.

III. SKUPNO STALIŠČE

V skupnem stališču Sveta je deloma upoštevano mnenje Evropskega parlamenta v prvi 

obravnavi. Nekatere spremembe Parlamenta so že vključene v spremenjeni predlog Komisije.

V skupnem stališču so tako v celoti ali deloma upoštevane številne spremembe Parlamenta.

Komisija je sprejela vse spremembe, ki jih je Svet s skupnim stališčem vstavil v spremenjeni 

predlog Komisije.

Svet in Komisija nista mogla sprejeti sprememb Evropskega parlamenta za uskladitev 

velikosti v sektorjih, kjer to še ni predpisano, in sicer v sektorju mleka, masla, kave, testenin, 

riža in rjavega sladkorja.
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Podrobna analiza skupnega stališča

Svet je v celoti sprejel spremembe 1, 2, 4, 5, 8, 10 do 12, 14, načeloma pa tudi spremembe 3, 

6, 7, 13, 16, ki jih je nekoliko preoblikoval.

Svet se ne strinja, da sektor mleka, masla, kave, testenin in rjavega riža, kjer obvezne 

usklajene velikosti trenutno niso predpisane, potrebujejo stopnje nazivnih količin ES.

Svet je v členu 2(2) določil prehodno obdobje petih let po začetku veljavnosti Direktive; v 

tem obdobju se lahko trenutno obstoječe nacionalne velikosti uporabljajo za nacionalno 

proizvodnjo mleka, masla, kave, suhih testenin in riža; za beli sladkor je določil obdobje 

šestih let.

IV. SKLEP

Svet meni, da je skupno stališče v skladu s prvotnim ciljem predlagane direktive.

________________________
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Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o nazivnih 

količinah za predpakirane izdelke, o razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 
80/232/EGS ter o spremembi Direktive Sveta 76/211/EGS [prva obravnava]
– sprejetje (ss + i)
(a) skupnega stališča
(b) utemeljitve Sveta
– izjave

SKUPNA IZJAVA KOMISIJE IN SVETA

V skladu s Pogodbo in sodno prakso Sodišča države članice, ki uporabljajo postopno odpravo, ne 

smejo zavrniti, prepovedati ali omejiti dajanja v promet proizvodov, ki so zakonito trženi v drugi 

državi članici, iz razlogov, povezanih z nazivnimi količinami na embalaži.

SKUPNA IZJAVA KOMISIJE IN SVETA

Države članice, ki trenutno ne uporabljajo nacionalnih velikosti v sektorjih, za katere se uporablja 

postopna odprava, ne bodo uvedle novih pravil za nazivne količine embalaže.
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IZJAVA BELGIJE

Belgija je ta predlog podprla zaradi njegovih dobrih lastnosti, ne da bi pri tem kakor koli upoštevala 

perspektive, kakršne tej direktivi pripisuje Komisija.

IZJAVA FRANCIJE (ki jo podpira Italija)

Francija poudarja, da je pri liberalizaciji velikosti predpakiranj treba najti primerno ravnotežje med 

prostim pretokom blaga, varstvom potrošnikov in ohranitvijo proizvodnih stroškov na ravni, ki 

zadevnim MSP omogoča, da ostanejo konkurenčna.

S tem v zvezi Francija potrjuje, da bo v celoti izkoristila prehodna obdobja iz člena 2(2) skupnega 

stališča, ki se nanašajo na ohranitev obveznih velikosti predpakiranj za izdelke, ki so v njem 

navedeni, in sicer: mleko, maslo, testenine, kava in beli sladkor. To so namreč osnovni življenjski 

izdelki, pri katerih potrošniki, zlasti tisti najbolj ranljivi, dajejo prednost standardnim velikostim in 

pri katerih v primeru liberalizacije velikosti samo označevanje ne nudi zadostnega jamstva varnosti 

in ustrezne obveščenosti o količinah, ki jih pakiranja vsebujejo.

V zvezi s tem Francija poudarja, da se bodo morala v poročilu Komisije iz člena 9(1) skupnega 

stališča, pa tudi med nadzorom položaja izdelkov iz člena 2(2), ki ga bo morala izvajati v skladu s 

členom 9(3), v celoti upoštevati tveganja, ki so bila dobro opredeljena med razpravami v Svetu in ki 

so privedla do vključitve uvodne izjave (8), v kateri se opozarja: "V nekaterih sektorjih pa bi imela 

lahko takšna deregulacija za posledico nesorazmerno visoke dodatne stroške, še zlasti za mala in 

srednje velika podjetja. Za te sektorje je torej treba prilagoditi obstoječo zakonodajo Skupnosti na 

podlagi izkušenj, še zlasti za zagotovitev, da se nazivne količine Skupnosti določijo vsaj v primeru 

tistih izdelkov, ki se najbolje prodajajo potrošnikom."

Francija zato poziva sozakonodajalce, da v celoti izkoristijo drugo obravnavo tega predloga 

direktive, zlasti s ciljem, da postane poročilo Komisije iz člena 9(1) priložnost za pravo klavzulo o 

pregledu za proizvode iz člena 2(2) z namenom, da se v primeru tveganja motnje na trgu ali 

destabilizacije potrošniških
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praks ter po resničnem posvetovanju z državami članicami, gospodarskimi subjekti in združenji 

potrošnikov, omogoči dolgoročno ohranitev med potrošniki najbolj razširjene velikosti za vsakega 

od teh proizvodov.

________________________
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 12.12.2006 
COM(2006) 811 konč. 

2004/0248 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, 

razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi Direktive Sveta 
76/211/EGS 
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2004/0248 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, 

razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi Direktive Sveta 
76/211/EGS 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga EP in Svetu(dokument COM(2004) 
708 konč. – 2004/0248(COD): 

25. oktober 2004 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 6. april 2005 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 2. februar 2006 

Datum predložitve spremenjenega predloga: 18. april 2006 

Datum političnega dogovora (Svet za konkurenčnost): 25. september 2006 

Datum soglasnega sprejetja skupnega stališča: 4. december 2006 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Predlog odpravlja uredbo iz 1970-ih, s katero so bile določene nazivne količine, v katerih se 
lahko proda izdelek. Predlog ohranja samo uredbo za vino in žgane pijače, za katere že veljajo 
obvezne nazivne količine. 

Predlog poenostavlja uredbo o nazivnih količinah z združitvijo dveh direktiv v eno direktivo. 
Podobno združuje uredbo o meroslovni kontroli predpakiranih proizvodov, ki jih trenutno 
obravnavata dve direktivi, v eno samo direktivo. Posledično razveljavlja direktivi 75/106 in 
80/232 ter razširja obseg direktive 76/211 na vse predpakirane izdelke. 

3. PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU 

3.1 Splošne pripombe k skupnemu stališču 

Predlog je postal preskusni primer za Strategijo Komisije o boljših pravnih predpisih za rast in 
delovna mesta v Evropski uniji ter za poenostavitev zakonodajnega okolja.  
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Svet je podprl spremenjeni predlog Komisije pod pogojem, da se za nekatere sektorje 
državam članicam za prehodno obdobje dovoli ohraniti trenutno obstoječe nacionalne 
velikosti za domačo proizvodnjo v nekaterih sektorjih. 

3.2 Spremembe Evropskega parlamenta, ki so v celoti, delno ali načelno zajete v 
spremenjenem predlogu, ter v celoti, delno ali načelno vključene v skupno 
stališče 

Vse spremembe Evropskega parlamenta, ki jih je Komisija sprejela v svojem spremenjenem 
predlogu, so ponovno zajete v skupnem stališču. To zadeva spremembe: 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14 
in 16, ki jih je Komisija v celoti sprejela, ter spremembe 3, 6, 7, 12 in 20, ki jih je Komisija 
načelno sprejela in preoblikovala.  

3.3 Spremembe Evropskega parlamenta, ki niso zajete v spremenjenem predlogu in 
niso vključene v skupno stališče 

Spremembe Evropskega parlamenta, ki jih Komisija ni sprejela v svojem spremenjenem 
predlogu, niso vključene v skupno stališče. Skupno stališče zadeva spremembe 4, 5, 9, 15, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 in 33, ki jih Komisija ni sprejela, ker bi to 
pomenilo razširitev obveznih nazivnih količin na sektorje, ki trenutno nimajo takšnih 
obveznih nazivnih količin. 

3.4 Spremembe prvotnega predloga, ki jih je Komisija vnesla v spremenjeni 
predlog in so vključene v skupno stališče  

Skupno stališče vključuje tudi spremembe k prvotnemu predlogu, ki jih je Komisija vnesla v 
svoj spremenjeni predlog Zadeva ukinitev obveznih nazivnih količin v sektorju instant kave in 
belega sladkorja, ker veliko držav članic trenutno dovoljuje proizvode v vseh količinah v teh 
sektorjih, ne da bi to povzročalo motnje na trgu.  

3.5 Druge spremembe, ki jih v primerjavi s spremenjenim predlogom vnaša skupno 
stališče Sveta 

V skupnem stališču so bile naslednje točke, ki vse zadevajo postopno opuščanje nacionalnih 
velikosti v nekaterih sektorjih, vnesene v spremenjeni predlog: 

Dodati člen 2.2: 

„Ob upoštevanju načel iz Pogodbe in zlasti prostega pretoka blaga države članice, ki trenutno 
predpisujejo obvezne nazivne količine za mleko, maslo, posušene testenine in kavo, lahko te 
predpisujejo do [60 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive]. 

Države članice, ki trenutno predpisujejo obvezne nazivne količine za beli sladkor, lahko te 
predpisujejo do [72 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive].“ 

Dodati člen 9.2:  

„Države članice iz drugega odstavka člena 2 Komisiji do [18 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te direktive] sporočijo sektorje, za katere velja odstopanje od navedenega 
odstavka, trajanje takšnega odstopanja, obseg obveznih nazivnih količin, ki se uporabljajo, ter 
zadevni razpon.“ 
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Dodati člen 9.3: 

„Komisija spremlja uporabo člena 2(2) na podlagi svojih ugotovitev in poročil zadevnih držav 
članic.“ 

4. SKLEP 

Komisija podpira skupno stališče skladno s skupnima izjavama iz naslednje točke. 

5. IZJAVE KOMISIJE 

Komisija in Svet sta dala dve skupni izjavi (glej Prilogo), ki zadevata pogoje postopnega 
opuščanja trenutno obstoječih nacionalnih velikosti in dogovor med državami članicami, da 
ne bodo uvedle novih nacionalnih velikosti. 
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Priloga 

Prva skupna izjava Komisije in Sveta 

„V skladu s Pogodbo in sodno prakso Sodišča države članice, ki postopno opuščajo 
nacionalne velikosti, ne smejo zavrniti, prepovedati ali omejiti dajanja v promet proizvodov, 
ki se v drugi državi članici zakonito tržijo iz razlogov, povezanih z nazivnimi količinami 
pakiranja.“ 

Druga skupna izjava Komisije in Sveta 

„Države članice, ki trenutno ne uporabljajo nacionalnih velikosti v sektorjih, katere zadeva 
postopno opuščanje, ne bodo uvedle novih predpisov za nazivne količine pakiranj.“ 




