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_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Direktiva 2000/13/ES6 Evropskega 

parlamenta in Sveta se ne uporablja za 

odnose med podjetji. Proizvodi, zajeti v tej 

direktivi, niso namenjeni prodaji končnemu 

potrošniku, ampak samo prodaji med 

podjetji za pripravo živil, zato je posebna 

pravila, ki so že vključena v Direktivo 

83/417/EGS, primerno ohraniti, prilagoditi 

sedanjemu pravnemu okviru in 

poenostaviti. Navedena pravila določajo 

zagotavljanje informacij o navedenih 

proizvodih, da se po eni strani nosilcem 

živilske dejavnosti omogoči, da uporabijo 

informacije, ki jih potrebujejo za 

označevanje končnih proizvodov, na 

primer v primeru alergenov, in da se po 

drugi strani prepreči zamenjava navedenih 

proizvodov s podobnimi proizvodi, ki niso 

namenjeni za prehrano ljudi. 

(6) V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/20116 

Evropskega parlamenta in Sveta je treba 

pri odnosih med podjetji zagotoviti 

zadostne informacije, da bi končnemu 

potrošniku zagotovili točne informacije o 

živilih. Proizvodi, zajeti v tej direktivi, niso 

namenjeni prodaji končnemu potrošniku, 

ampak samo prodaji med podjetji za 

pripravo živil, zato je posebna pravila, ki 

so že vključena v Direktivo 83/417/EGS, 

primerno ohraniti, prilagoditi sedanjemu 

pravnemu okviru in poenostaviti. 

Navedena pravila določajo zagotavljanje 

informacij o navedenih proizvodih, da se 

po eni strani nosilcem živilske dejavnosti 

omogoči, da uporabijo informacije, ki jih 

potrebujejo za označevanje končnih 

proizvodov, na primer v primeru 

alergenov, in da se po drugi strani prepreči 

zamenjava navedenih proizvodov s 

podobnimi proizvodi, ki niso namenjeni ali 
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niso primerni za prehrano ljudi. 

____________________ ____________________ 

6 Direktiva 2000/13/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 

o približevanju zakonodaje držav članic o 

označevanju, predstavljanju in 

oglaševanju živil (UL L 109, 6.5.2000, str. 

29). 

6 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2011 o zagotavljanju 

informacij o živilih potrošnikom (UL L 

304, 22.11.2011, str. 18). 

Obrazložitev 

Direktiva 2000/13/ES je bila 13. decembra 2014 razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1169/2011 o 

zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar bi moralo biti razvidno v uvodnih izjavah. 

Čeprav proizvodi iz predloga (kazeini in kazeinati) niso namenjeni za prodajo končnemu 

potrošniku, temveč samo prodaji med podjetji za pripravo živil, je pomembno, da imajo 

nosilci živilske dejavnosti na voljo informacije, ki jih potrebujejo za označevanje končnih 

proizvodov, zlasti glede alergenov. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta7 določa opredelitev 

pomožnih tehnoloških sredstev, ki so v v 

Direktivi 83/417/EGS navedena kot 

tehnološki pripomočki. Zato bi bilo treba v 

tej direktivi namesto izraza „tehnološki 

pripomočki“ uporabiti izraz „pomožna 

tehnološka sredstva“. 

(7) Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta7 določa opredelitev 

pomožnih tehnoloških sredstev, ki so v 

Direktivi 83/417/EGS navedena kot 

tehnološki pripomočki. Zato bi bilo treba v 

tej direktivi namesto izrazov „aditivi za 

živila“ in „tehnološki pripomočki“ 

uporabiti izraz „pomožna tehnološka 

sredstva“ v skladu s standardom Codex 

Alimentarius za proizvode iz užitnega 

kazeina. 

____________________ ____________________ 

7 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL 

L 354, 31.12.2008, str. 16). 

7 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL 

L 354, 31.12.2008, str. 16). 

Obrazložitev 

V mednarodnem standardu (Codex Alimentarius) so pomožna tehnološka sredstva 

opredeljena kot tehnološki pripomočki (kisline) ali kot dodatki (alkalije). Da bi zagotovili 

doslednost na mednarodni ravni, bi bilo treba upoštevati izraze iz tega standarda. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Člen 2 – točka a – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „kazeini“ so glavna beljakovina mleka, 

sprana in posušena, netopna v vodi, 

pridobivajo pa se z usirjanjem posnetega 

mleka: 

(a) „kazeini“ so glavna beljakovina mleka, 

sprana in posušena, netopna v vodi, 

pridobivajo pa se z usirjanjem posnetega 

mleka in/ali drugih proizvodov iz mleka: 

Obrazložitev 

Tehnična posodobitev, da bi z uporabo enakih opredelitev uskladili zakonodajo s standardom 

Codexa št. N290 za užitne kazeine (mednarodni živilski standardi, kot sta jih opredelili 

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter Svetovna zdravstvena 

organizacija). 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 7 se podeli Komisiji za 

nedoločen čas od (...). (Publications 

Office is to fill in the date of entry into 

force of this Act). 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 7 se podeli Komisiji za 

obdobje petih let od …+. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje 

devet mesecev pred koncem petletnega 

obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 

podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. 

 ____________________ 

 + UL: prosimo, vstavite datum začetka 

veljavnosti te direktive.  

Obrazložitev 

Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov za prilagajanje prilog mednarodnim 

standardom in tehničnemu napredku ne bi smeli prenesti na Komisijo za neomejeno obdobje, 

temveč le za pet let. Da bodo sozakonodajalci lahko odločali o podaljšanju prenosa 

pooblastil, mora Komisija glede tega pripraviti poročilo najkasneje devet mesecev pred 
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koncem petletnega obdobja. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice sprejmejo zakone in 

druge predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo, najpozneje do 31. marca 2015. 

1. Države članice sprejmejo zakone in 

druge predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo do …+. 

Komisiji nemudoma sporočijo besedilo 

navedenih predpisov. 

Komisiji nemudoma sporočijo besedilo 

navedenih predpisov. 

 ____________________ 

 + UL: prosimo, vstavite datum šest 

mesecev po dnevu začetka veljavnosti 

direktive. 

Obrazložitev 

Predlaga se, da se za izvajanje te direktive v državah članicah določi ambiciozno zastavljen, 

a realističen datum. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Priloga II – točka a – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Najmanjša vsebnost mlečne beljakovine 

kazeina, izračunana na osnovi suhega 

ekstrakta 

88 mas. % 

 

2. Najmanjša vsebnost kazeina mlečne 

beljakovine, izračunana na podlagi 

absolutne mase 

Obrazložitev 

Obstaja splošno soglasje, da je zaradi Direktive 83/417/EGS in mednarodnega standarda 

(Codex Alimentarius) manj mlečne beljakovine v proizvodih s kazeinatom. Če se vsebnost 

mlečne beljakovine izračuna na podlagi absolutne teže proizvoda (in ne na osnovi suhega 

ekstrakta), se poveča čistost proizvoda v smislu vsebnosti beljakovine. 

 

 

 

 


