
AM\762308SL.doc PE418.219v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2008/0028(COD)

28.1.2009

PREDLOGI SPREMEMB
541 - 645 - III. del

Osnutek poročila
Renate Sommer
(PE415.015v01-00)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom

Predlog uredbe
(KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))



PE418.219v01-00 2/72 AM\762308SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\762308SL.doc 3/72 PE418.219v01-00

SL

Predlog spremembe 541
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavki 1-3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 29(1) se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Navedeni 
so skupaj v jasni obliki v naslednjem 
vrstnem redu: sladkorji, maščobe, 
nenasičene maščobne kisline in sol.

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(2) se navede 
skupaj na enem mestu in po potrebi v 
vrstnem redu, ki je določen v delu C 
Priloge XIII.

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(1)(b) in 
člena 29(2) se navede skupaj na zadnji 
strani embalaže in v vrstnem redu, ki je 
določen v delu C Priloge XIII. 

Kadar ta označba hranilne vrednosti ni v 
osrednjem vidnem polju, se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.

Ta označba hranilne vrednosti se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.

3. Če je obvezna označba hranilne 
vrednosti navedena skupaj z označbo 
hranilnih snovi iz člena 29(2), je vrstni 
red navedbe energetske vrednosti in 
hranilnih snovi, vključen v označbo, enak 
vrstnemu redu iz dela C Priloge XIII, kot 
je primerno.

Or. en

Obrazložitev

Da so informacije jasne in neposredne, je treba na vidnem polju ohraniti omejeno število 
hranilnih snovi, ki so najpomembnejše za javnost, skupaj z maščobami, nasičenimi 
maščobami, sladkorjem in soljo. Te informacije o hranilni vrednosti morajo biti vidne na 
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zadnji strani embalaže.

Predlog spremembe 542
Liam Aylward

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavki 1-3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 29(1) (a) se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Navedeni 
so skupaj v jasni obliki v naslednjem 
vrstnem redu: energijska vrednost, 
nasičene maščobne kisline, sladkorji in sol 
ter barvno kodiranje kot je navedeno v 
členu 31.3.

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(2) se navede 
skupaj na enem mestu in po potrebi v 
vrstnem redu, ki je določen v delu C 
Priloge XIII.

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(1)(b) se 
navede skupaj na zadnji strani embalaže
in v vrstnem redu, ki je določen v delu C 
Priloge XIII. 

Kadar ta označba hranilne vrednosti ni v 
osrednjem vidnem polju, se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.

Navede se v obliki tabele s poravnanimi 
številkami, če prostor to dopušča. Kadar 
prostor tega ne dopušča, se označba navede 
v linearni obliki.

3. Če je obvezna označba hranilne 
vrednosti navedena skupaj z označbo 
hranilnih snovi iz člena 29(2), je vrstni 
red navedbe energetske vrednosti in 
hranilnih snovi, vključen v označbo, enak 
vrstnemu redu iz dela C Priloge XIII, kot 
je primerno.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje mora biti obvezno na sprednji in zadnji strani embalaže s štirimi elementi na 
sprednji strani: energijska vrednost, nasičene maščobne kisline, sladkor in sol ter velike 8+ 
transmaščobe na zadnji strani embalaže.
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Ker je navedba transmaščob, vlaknin in beljakovin obvezna na zadnji strani embalaže, jih ni 
treba vključiti na seznam iz odstavka 2.

Predlog spremembe 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Naslednji podatki iz člena 31(2) v zvezi 
z obvezno označbo hranilne vrednosti se 
vključijo v osrednje vidno polje na oznaki:  
energijska vrednost, količine maščob, 
nasičene maščobne kisline, sladkorji in 
sol. Navedeni so skupaj v jasni obliki v 
naslednjem in zgoraj opredeljenem 
vrstnem redu. 

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva ogljikove hidrate, je dovolj, če je označba na zadnji strani embalaže, da se ne 
zmede potrošnikov s preveliko količino informacij na sprednji strani embalaže.

Predlog spremembe 544
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, količine maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v
isto vidno polje na oznaki s podatki v 
skladu s členom 29(1) in (2) skupaj na 
enem mestu v obliki tabele. Navedeni so v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, beljakovine, maščobe, pri čemer 
je posebej označena vrednost nasičenih
maščobnih kislin, ogljikovi hidrati, pri 
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čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, in soli.

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev z drugimi predlogi sprememb (gl. člen 29(1)(b)). Tabela omogoča lažji pregled 
podatkov.

Predlog spremembe 545
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, količine maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Navedeni 
so skupaj v jasni obliki v naslednjem 
vrstnem redu: energijska vrednost, količine 
maščob, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli. 
Podatek, predviden v členu 31(3), je treba 
prikazati tudi grafično.

Or. de

Obrazložitev

Novo vstavljeni pododstavek 3 dodatno zagotavlja grafični prikaz odstotkov v okviru označbe 
hranilne vrednosti, saj ima ta v primerjavi z izključno pisno obliko to prednost, da se jo 
razume že na prvi pogled. Grafične oblike imajo v primerjavi z izključno pisno obliko to 
prednost, da se jih razume že na prvi pogled. Zato so tu na voljo na primer stolpčni in krožni 
grafi.
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Predlog spremembe 546
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, količine maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 29(1) so navedeni v 
jasni obliki v naslednjem vrstnem redu:
energijska vrednost, beljakovine, ogljikovi 
hidrati in maščobe.

Or. de

Obrazložitev

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:  
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Predlog spremembe 547
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v
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osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, količine maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, pri 
čemer je posebej označena vsebnost
sladkorjev, in soli.

isto vidno polje v obliki tabele. Kadar 
prostor tega ne dopušča, se označba 
navede v linearni obliki. Navedeni so v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, sladkorji, maščobe, nasičene 
maščobne kisline in natrij ali soli.

Or. de

Obrazložitev

Navedba podatkov v obliki tabele mora zagotavljati lažjo čitljivost. 

Ta vrstni red ustreza vrstnemu redu, navedenemu v Direktivi 96/490/EGS (Direktiva o 
označevanju hranilne vrednosti).

Predlog spremembe 548
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli. Ob 
upoštevanju darilne embalaže se obvezne 
informacije navedejo samo na zadnji 
strani embalaže.

Or. en

Obrazložitev

Vizualna in estetska podoba darilnih embalaž s čokoladami ali pralinami za praznične 
priložnosti, kot je materinski dan, bi bila uničena, če bi na sprednji strani embalaže morale 
biti obvezne informacije o hranilni vrednosti.
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Predlog spremembe 549
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in natriju.

Or. en

Obrazložitev

Sol (natrijev klorid) ni edini vir natrija v prehrani. Poleg natrijevega klorida obstaja še več 
drugih natrijevih soli (na primer: mononatrijev glutaminant, natrijev karbonat, ...). Omemba 
zgolj "natrija iz soli"bi navedla le majhen del dejanske vsebnosti in ne bi dala pravih 
informacij.

Predlog spremembe 550
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se prikažejo v 
istem vidnem polju na oznaki v eni tabeli. 
Navedeni so v naslednjem vrstnem redu: 
energijska vrednost, sladkorji, maščobe, 
nasičene maščobne kisline in natrij ali sol.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 29(1)(1)(b).

Predlog spremembe 551
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se prikažejo v 
istem vidnem polju na oznaki v eni tabeli. 
Navedeni so v naslednjem vrstnem redu: 
energijska vrednost, sladkorji, maščobe, 
nasičene maščobne kisline in natrij ali sol.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe k členu 29(1)(1)(b).

Predlog spremembe 552
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, količine maščob, nasičenih
maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 29(1) v zvezi z označbo
hranilne vrednosti glede energijske 
vrednosti, beljakovin, ogljikovih hidratov 
in maščob se vključijo skupaj v jasni obliki 
v naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, beljakovine, ogljikovi hidrati in
maščobe. Podatek v skladu s členom 
31(3)(1) mora biti naveden v osrednjem 
vidnem polju.
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Or. de

Obrazložitev

Sprememba je v skladu s spremembami iz člena 29 in členov, ki mu sledijo, in zagotavlja, da 
je označba hranilne vrednosti vedno navedena v istem vrstnem redu in enaki obliki. 

Predlog spremembe 553
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. The particulars referred to Article 31(2) 
related to the mandatory nutrition 
declaration shall be included in the 
principal field of vision. They shall be 
presented, where appropriate, together in a 
clear format in the following order: energy, 
fat, saturates, carbohydrates with specific 
reference to sugars, and salt.

1. The particulars referred to Article 31(2) 
related to the mandatory nutrition 
declaration shall be included in the 
principal field of vision. They shall be 
presented, where appropriate, together in a 
clear format in the following order: energy, 
protein, fat with specific reference to 
saturates, carbohydrates with specific 
reference to sugars, and sodium contained 
in salt and additives.

Or. fi

Obrazložitev

In some product categories, additives may contain a considerable quantity of sodium. For 
example the criteria for use of the Finnish heart symbol, indicating what foods help to keep 
the heart healthy, also take account of sodium in additives.

Predlog spremembe 554
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
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označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

označbo hranilne vrednosti se prikažejo v 
istem vidnem polju na oznaki v eni tabeli. 
Navedeni so v naslednjem vrstnem redu: 
energijska vrednost, sladkorji, maščobe, 
nasičene maščobne kisline in natrij ali sol.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 29(1)(1)(b).

Predlog spremembe 555
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti so prikazani v 
istem vidnem polju na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

Or. en

Obrazložitev

Nedvoumnih dokazov o tem, da bi informacije za potrošnike morale biti na sprednji strani 
embalaže, ni.  Veliko koristneje je, da potrošniki vse informacije, ki jih potrebujejo za 
ozaveščeno izbiro, najdejo v istem vidnem polju, torej da jim embalaže ni treba obračati 
okrog.  Zato morajo biti koristne informacije zbrane skupaj v istem vidnem polju, to je 
običajno na zadnji strani embalaže, tako da so izčrpne informacije potrošniku na voljo že na 
prvi pogled.
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Predlog spremembe 556
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 29(1)(a) se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Navedeni 
so skupaj v jasni obliki v naslednjem 
vrstnem redu: energijska vrednost, 
maščobe, nasičene maščobne kisline, 
sladkorji in sol.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev in poenostavitev.

Predlog spremembe 557
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli.

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se prikažejo v 
istem vidnem polju na oznaki v eni tabeli. 
Navedeni so v naslednjem vrstnem redu: 
energijska vrednost, sladkorji, maščobe, 
nasičene maščobne kisline in natrij ali sol.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlaganim predlogom spremembe k členu 29(1)(1)(b).
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Predlog spremembe 558
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavka 1 in 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, količine maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, in soli. Podatek iz prvega 
stavka člena 31(3) mora biti naveden v 
osrednjem vidnem polju.

1. Podatki iz člena 19(1)(a) v zvezi z
energijsko vrednostjo se v skladu s členom 
31(2) vključijo v osrednje vidno polje na 
oznaki. 

1a. Podatke v skladu s členom 29(1)(b) 
glede hranilnih snovi beljakovin, 
ogljikovih hidratov, sladkorjev, maščob, 
nasičenih maščobnih kislin, vlaknin in 
natrija je treba navesti skupaj v jasni 
obliki v naslednjem vrstnem redu:
beljakovine, ogljikovi hidrati, sladkorji, 
maščobe, nasičene maščobne kisline, 
vlaknine in natrij. Navedba mora biti v 
skladu s členom 31(3)(1).

Or. de

Obrazložitev

Sprememba poudarja, da morajo biti podatki o energijski vrednosti navedeni v osrednjem 
vidnem polju. Podatkov o hranilnih snoveh pa ni treba navajati v osrednjem vidnem polju, 
vendar skupaj in v jasni obliki. 
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Predlog spremembe 559
Jules Maaten

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg podatkov v skladu z odstavkom 
1 se v desnem spodnjem kotu sprednje 
strani embalaže z velikostjo črk 3 mm in v 
ovalnem okvirju navedejo podatki obvezne 
označbe hranilne vrednosti iz člena 
29(1)(a).

Or. en

Obrazložitev

Med najpomembnejše informacije o živilu spada energijska vrednost. Zato jo je treba pri vseh 
proizvodih na istem mestu in v opazni obliki ponoviti na sprednji strani embalaže, da jo lahko 
potrošnik opazi že na prvi pogled, ne sme pa spominjati na štirioglate oblike opozoril kot se 
nahajajo na cigaretnih škatlicah.

Predlog spremembe 560
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg tega so informacije o količini 
energije iz člena 29(1) opazne in v 
štirioglatem okvirju v osrednjem vidnem 
polju na oznaki. V skladu s členom 32(2) 
in 32(3) se izrazijo na obrok.

Or. en

Obrazložitev

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
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that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Predlog spremembe 561
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podatke iz člena 29(1)(a) v zvezi z 
označbo hranilne vrednosti se vključi na 
sprednjo stran embalaže označbe hranilne 
vrednosti v opazni obliki.

Or. de

Obrazložitev

Energijska vrednost je za potrošnika najpomembnejši podatek označbe hranilne vrednosti. 
Zato mora biti energijska vrednost in/ali priporočeni dnevni vnosi energije katerega koli 
zadevnega proizvoda navedena na sprednji strani embalaže in na viden način, tako da jo 
potrošnik opazi na prvi pogled. Odločitev o dodatni navedbi najpomembnejšega podatka 
označbe hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže je treba prepustiti nosilcem živilske 
dejavnosti.



AM\762308SL.doc 17/72 PE418.219v01-00

SL

Predlog spremembe 562
Frieda Brepoels

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. The energy value referred to in Article
29(1)(a) must, in addition to the 
particulars referred to in paragraph 1, be 
presented at bottom right on the most 
prominent side of the packaging and 
surrounded by a rectangular border. The 
energy value shall be expressed per 
100 g/ml or, pursuant to Article 32(2) and 
(3), per portion. 

Or. nl

Obrazložitev

Indication of the energy value is crucial. The energy value must therefore figure in a 
prominent place on the packaging and be clearly identifiable for the consumer. The energy 
value may be stated per 100 g/ml or per portion.

Predlog spremembe 563
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg tega so informacije o količini 
energije iz člena 29(1) opazne in v 
štirioglatem okvirju v osrednjem vidnem 
polju na oznaki. V skladu s členom 32(2) 
in 32(3) se izrazijo na obrok.

Or. en

Obrazložitev

Med najpomembnejše informacije o živilu spada energijska vrednost. Kot je potrošniška 
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raziskava pokazala (*), je za potrošnike najlažje, če je označevanje zgolj energijske vrednosti 
na sprednji strani embalaže, prednostna informacija za potrošnike pa je tudi navedba za 
obroke, ki jim omogoča ocenitev dejanske hranilne vsebnosti izdelka (pomembno za vnos 
kalorij) in primerjanje izdelkov v kategoriji hrane in pijače.

Predlog spremembe 564
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg tega so informacije o količini 
energije iz člena 29(1) opazne in v 
štirioglatem okvirju v osrednjem vidnem 
polju na oznaki. V skladu s členom 32(2) 
in 32(3) se izrazijo na obrok.

Or. en

Obrazložitev

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Predlog spremembe 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3), ki temelji na 
mnenju Evropske agencije za vrednost 
hrane, in pred datumom začetka veljave 
členov od 29 do 34, se določijo referenčne 
ravni, ki kažejo visoko količino zadevne 
hranilne vrednosti na 100 g ali na 100 ml. 
Če so te referenčne vrednosti v živilu 
presežene, se informacije o hranilni 
vrednosti označijo z rdečo barvo.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniška raziskava je pokazala, da je sistem označevanja z barvami najbolj ustrezen za 
potrošnike za hitro odločanje na podlagi informacij. Samo z označevanjem hranilnih 
vrednosti, ki se pojavijo v visokih količinah, bi se lahko potrošniki hitreje odločali. V 
nasprotju z označevanjem z barvami semaforja se lahko prepreči, da se popolnoma umetni 
izdelki označujejo z zeleno barvo.

Predlog spremembe 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Naslednji podatki iz člena 31(2) v zvezi 
z obvezno označbo hranilne vrednosti se 
vključijo na zadnjo stran embalaže: 
ogljikovi hidrati, beljakovine, umetne in 
naravne transmaščobe. Navedeni so 
skupaj v jasni obliki v naslednjem in 
zgoraj opredeljenem vrstnem redu. 
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Or. en

Obrazložitev

Raven beljakovin in transmaščob so za potrošnike pomembne informacije, zato jih je treba 
obvezno označiti na zadnji strani embalaže. Prav tako je pomembno, da se razlikuje med 
umetnimi in naravnimi transmaščobami, saj lahko proizvajalci vplivajo na raven umetnih 
transmaščob.

Predlog spremembe 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 ne velja za živila, 
opredeljena v Direktivi Sveta 89/398/EGS 
z dne 3. maja 1989 o približevanju 
zakonodaje držav članic, ki se nanaša na 
živila za posebne prehranske namene, in 
posebne direktive iz člena 4(1) te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Živila za posebne prehranske namene so posebno sestavljena živila za izpolnjevanje posebnih 
hranilnih potreb ciljne populacije.  Direktiva Sveta 89/398/EGS in posebne direktive iz člena 
4(1) te direktive opredeljujejo obvezne informacije o hranilni vrednosti za označevanje.
Prikaz omejenih informacij o hranilni vrednosti se nahaja v osrednjem vidnem polju na 
oznaki živil za posebne prehranske namene ni zadosten in ni pomemben za obveščanje 
potrošnikov. Živila za posebne prehranske namene je treba izvzeti iz te zahteve.
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Predlog spremembe 568
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 ne velja za živila, 
opredeljena v Direktivi Sveta 89/398/EGS 
z dne 3. maja 1989 o približevanju 
zakonodaje držav članic, ki se nanaša na 
živila za posebne prehranske namene, in 
posebne direktive iz člena 4(1) te direktive.

Or. en

Obrazložitev

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.
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Predlog spremembe 569
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(2) se navede 
skupaj na enem mestu in po potrebi v 
vrstnem redu, ki je določen v delu C 
Priloge XIII.

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(1)(b) in 
člena 29(2) se navede skupaj na zadnji 
strani embalaže in v vrstnem redu, ki je 
določen v delu C Priloge XIII. 

Kadar ta označba hranilne vrednosti ni v 
osrednjem vidnem polju, se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.

Ta označba hranilne vrednosti se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev in poenostavitev.

Predlog spremembe 570
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je obvezna označba hranilne 
vrednosti navedena skupaj z označbo 
hranilnih snovi iz člena 29(2), je vrstni 
red navedbe energetske vrednosti in 
hranilnih snovi, vključen v označbo, enak 
vrstnemu redu iz dela C Priloge XIII, kot 
je primerno.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Poenostavitev

Predlog spremembe 571
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je obvezna označba hranilne 
vrednosti navedena skupaj z označbo 
hranilnih snovi iz člena 29(2), je vrstni 
red navedbe energetske vrednosti in 
hranilnih snovi, vključen v označbo, enak 
vrstnemu redu iz dela C Priloge XIII, kot 
je primerno.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 572
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4 – pododstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

The Commission shall adopt 
implementing rules to establish criteria to 
determine when values or nutrients are 
negligible. These measures, which are 
designed to amend non-essential elements 
of this Regulation by supplementing it, 
shall be adopted in accordance with the 
regulatory procedure with scrutiny 
referred to in Article 49(3).

Or. es
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Obrazložitev

It should not be left to operators to determine what they deem to be negligible quantities. 
Criteria should be laid down at European level.

Predlog spremembe 573
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je energetska vrednost ali količina 
hranilnih snovi v proizvodu zanemarljiva, 
se lahko označba hranilne vrednosti o 
navedenih elementih nadomesti z izjavo, 
kot je „Vsebuje zanemarljivo količino ...“, 
v neposredni bližini označbe hranilne 
vrednosti.

4. Kadar je energetska vrednost ali količina
posameznih hranilnih snovi v proizvodu 
zanemarljiva, njuna označba ni potrebna.
Izjava kot je „Vsebuje zanemarljivo 
količino ...“ je lahko navedena v 
neposredni bližini označbe hranilne 
vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba zagotavlja, da v označbi hranilne vrednosti ni treba navesti hranilnih snovi, ki 
niso vsebovane, ali hranilnih snovi v zanemarljivih količinah. Navedba zanemarljivih količin 
je mogoča, ni pa obvezna.

Predlog spremembe 574
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Grafična oblika ali simboli za navedeno 
označbo hranilne vrednosti se lahko 
uporabljajo v okviru nacionalne sheme iz 
člena 44, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

črtano

a) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
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potrošnika in
b) obstajajo dokazi o razumevanju takšne 
oblike navedbe pri povprečnem 
potrošniku.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi obveznega prikaza vrednosti v odstotkih iz člena 31(2) v grafični obliki, odstavka 5 in 
6 člena 34 nista potrebna (gl. predlog spremembe člena 34(1) iste pripravljavke menja). Proti 
predvideni ureditvi iz osnutka uredbe, da se prikaz označbe hranilne vrednosti z grafično 
obliko ali simboli prostovoljno prepusti državam članicam, govori tudi nevarnost oviranja 
prostega pretoka blaga zaradi različnih razvojev v posameznih državah članicah.

Predlog spremembe 575
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Grafična oblika ali simboli za navedeno 
označbo hranilne vrednosti se lahko 
uporabljajo v okviru nacionalne sheme iz 
člena 44, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

5. Grafična oblika ali simboli za navedeno 
označbo hranilne vrednosti se lahko 
uporabljajo, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Grafične oblike ali simbole je treba omogočiti ne glede na nacionalne sheme.
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Predlog spremembe 576
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Grafična oblika ali simboli za navedeno 
označbo hranilne vrednosti se lahko 
uporabljajo v okviru nacionalne sheme iz 
člena 44, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

5. Grafična oblika ali simboli za navedeno 
označbo hranilne vrednosti se lahko 
uporabljajo, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja prožnost pri ohranjanju in razvoju drugače navedenih 
informacij poleg tistih iz člena 31(2) in 31(3) v skladu s katerim bi lahko bila določena 
označba hranilne vrednosti.

Predlog spremembe 577
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Grafična oblika ali simboli za navedeno 
označbo hranilne vrednosti se lahko 
uporabljajo v okviru nacionalne sheme iz 
člena 44, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

5. Grafična oblika ali simboli za navedeno 
označbo hranilne vrednosti se lahko 
uporabljajo, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Simbole za označevanja hranilne vrednosti je treba poenotiti na ravni EU, da bi se omogočil 
prost pretok blaga.
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Predlog spremembe 578
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pravila v zvezi z drugimi vidiki navedbe 
označbe hranilne vrednosti, razen tistih iz 
odstavka 5, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s črtanjem poglavij VI in VII.

Predlog spremembe 579
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pravila v zvezi z drugimi vidiki navedbe 
označbe hranilne vrednosti, razen tistih iz 
odstavka 5, lahko določi Komisija.
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glede na  predlog spremembe iste pripravljavke mnenja k členu 34(1) odstavka 5 in 6 nista 
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potrebna.

Predlog spremembe 580
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pravila v zvezi z drugimi vidiki navedbe 
označbe hranilne vrednosti, razen tistih iz 
odstavka 5, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s črtanjem poglavij VI in VII.

Predlog spremembe 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  6a. Pet let po začetku veljave te uredbe 
Komisija predstavi ocenjevalno poročilo o 
obliki prikaza, opisanega v prejšnjih 
odstavkih.

Or. en

Obrazložitev

Ocena oblik prikaza se izvede, da se določi pozitivne in negativne lastnosti.
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Predlog spremembe 582
Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 34 bis
Paragraph 1 of Article 34 shall not apply 
to the products referred to in Directive 
89/398/EEC and the specific Directives 
referred to in Article 4(1) of that 
Directive.

Or. it

Obrazložitev

'Dietetic products' are specially formulated to meet specific nutritional needs and are often 
prescribed on medical advice. There is no need, therefore, for consumers to be provided with 
specific information about their nutritional content.

Predlog spremembe 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Predlog uredbe
Poglavje V – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE V

Prostovoljno navajanje informacij o 
živilih

Chapter V

Obvezno označevanje izvora

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost, morajo potrošniki poznati državo izvora živila. Poznavanje 
izvora glavne sestavine, uporabljene v predelanih živilih, je bistveno, da se potrošnik lahko 
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odloči na podlagi informacij.

Predlog spremembe 584
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Poglavje V – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE V

Prostovoljno navajanje informacij o 
živilih

POGLAVJE V

Označevanje izvora živil

Or. en

Obrazložitev

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Predlog spremembe 585
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Veljavne zahteve črtano
1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. 
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2. Brez poseganja v označevanje v skladu 
s posebno zakonodajo Skupnosti se 
odstavka 3 in 4 uporabljata, kadar se 
država izvora ali kraj porekla živila 
navede prostovoljno, da se potrošnike 
obvesti, da živilo izvira ali ima poreklo v 
Evropski skupnosti ali v dani državi ali 
kraju. 
3. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).
4. Za meso, razen za govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko 
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene, vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.
5. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi z uporabo odstavka 3. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
6. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
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Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Predlog spremembe 586
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35
Veljavne zahteve

črtano

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. 
2. Brez poseganja v označevanje v skladu 
s posebno zakonodajo Skupnosti se 
odstavka 3 in 4 uporabljata, kadar se 
država izvora ali kraj porekla živila 
navede prostovoljno, da se potrošnike 
obvesti, da živilo izvira ali ima poreklo v 
Evropski skupnosti ali v dani državi ali 
kraju. 
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3. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).
4. Za meso, razen za govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko 
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene, vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.
5. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi z uporabo odstavka 3. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
6. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da potrošnik ve, odkod je proizvod. Vendar pa v nekaterih primerih ni mogoče 
vedno določiti državo izvora, saj lahko vsebina proizvoda istočasno prihaja iz različnih držav 
in se dnevno spreminja. Sedanja pravila, povezana z zagotavljanjem označevanja izvora, 
predvidevajo, da se poreklo navede prostovoljno, razen če bi nenavedba hudo zavedla 
potrošnika o izvoru živila. Ta pravila je treba ohraniti in ne sme jih zamenjati z novim 
besedilom.
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Predlog spremembe 587
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Veljavne zahteve Veljavne zahteve
1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe.

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zahtevami iz te uredbe. Člen 14.1 v tem 
primeru ne velja.

2. Brez poseganja v označevanje v skladu 
s posebno zakonodajo Skupnosti se 
odstavka 3 in 4 uporabljata, kadar se 
država izvora ali kraj porekla živila 
navede prostovoljno, da se potrošnike 
obvesti, da živilo izvira ali ima poreklo v 
Evropski skupnosti ali v dani državi ali 
kraju. 
3. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).
4. Za meso, razen za govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko 
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene, vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.
5. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi z uporabo odstavka 3. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
6. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov.
Navedeni ukrepi, katerih namen je 

6. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov.
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
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sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Označevanju izvora ima obvezen sestavni del, zato je treba člen 35 (od 2 do 5) premestiti v 
ločen člen (nov člen „Izvor in poreklo“), skupaj z drugimi obveznimi podatki. Kjer se 
informacije zagotovijo prostovoljno, je smiselno omogočiti izjeme za zahteve glede najmanjše 
dovoljene velikosti črk (člen 14.1), v nasprotnem primeru se lahko podjetja odločijo, da ne 
prikažejo teh informacij.

Predlog spremembe 588
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe.

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zahtevami iz te uredbe. 

2. Brez poseganja v označevanje v skladu 
s posebno zakonodajo Skupnosti se 
odstavka 3 in 4 uporabljata, kadar se 
država izvora ali kraj porekla živila 
navede prostovoljno, da se potrošnike 
obvesti, da živilo izvira ali ima poreklo v 
Evropski skupnosti ali v dani državi ali 
kraju. 

2. Za oznake na živilih, ki navajajo 
posebne značilnosti, povezane s 
proizvodnimi metodami, dobro počutje 
živali ali vpliv hrane na okolje, bo 
Komisija po posvetovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi sestavila predlog 
o vzpostavitvi meril kakovosti, ki jih mora 
izpolnjevati sistem označevanja, da se 
zagotovijo natančne in nepristranske 
informacije in prepreči zavajanje 
potrošnikov.

3. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).
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4. Za meso, razen za govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko 
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene, vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.
5. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi z uporabo odstavka 3. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
6. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Predlog spremembe 589
Jules Maaten

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. 

1. Kolikor so nekatere ali vse informacije 
o živilih, ki jih zajema ta uredba, navedene 
prostovoljno, morajo biti takšne 
informacije dosledne z zadevnimi 
posebnimi zahtevami iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev izraza „v skladu z“ bi lahko pomenilo, da bi moralo nepredpakirano živilo in 
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živilo, pakirano za neposredno prodajo v prostorih, za katero bi bile zagotovljene 
prostovoljne informacije o hranilih, vsebovati nekatere ali vse informacije na popolnoma 
enak način kot predpakirana živila.  To je breme za nosilce živilske dejavnosti, ki prostovoljno 
zagotavljajo te informacije in jih bo v prihodnosti odvrnilo od tega, če bo takšna zakonodaja 
sprejeta.

Predlog spremembe 590
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. 

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije jasno 
berljive.

Or. en

Obrazložitev

Če bo za neobvezne informacije o živilih zahtevano, da so predstavljene na enak način, kot pri 
izdelkih, za katere velja obvezno označevanje, je verjetno, da jih bodo proizvajalci začeli 
opuščati.   Posledica sedanjega predloga bi torej bila, da bi potrošniki dobili manj 
informacij, kot jih dobijo sedaj.

Predlog spremembe 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. 

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zahtevami iz te uredbe, zlasti z zahtevami 
iz člena 7. 

Or. en
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Obrazložitev

Člen 7 o praksah poštenega informiranja je najpomembnejša osnova za prostovoljne sheme 
informiranja.

Predlog spremembe 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  1a. Vse pomembne informacije v zvezi s 
prostovoljnimi shemami informiranja o 
živilih, kot so veljavna merila in 
znanstvene študije, morajo biti javnosti 
dostopne.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje preglednosti je ta določba nujna.

Predlog spremembe 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti se odstavka 
3 in 4 uporabljata, kadar se država izvora 
ali kraj porekla živila navede prostovoljno, 
da se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju.

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti se odstavka 
3 in 4 uporabljata, kadar se država izvora 
ali kraj porekla živila obvezno navede, da 
se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju.

Or. en
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Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost, morajo potrošniki poznati državo izvora živila. Poznavanje 
izvora glavne sestavine, uporabljene v predelanih živilih, je bistveno, da se potrošnik lahko 
odloči na podlagi informacij.

Predlog spremembe 594
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti se odstavka 
3 in 4 uporabljata, kadar se država izvora 
ali kraj porekla živila navede prostovoljno, 
da se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. 

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti ter z 
zahtevami iz člena 9(1)(i) se odstavka 3 in 
4 uporabljata, kadar se informacije o 
državi izvora ali kraju porekla živila 
navedejo prostovoljno, da se potrošnike 
obvesti, da živilo izvira ali ima poreklo v 
Evropski skupnosti ali v dani državi ali 
kraju.

Or. en

Obrazložitev

Če so poleg obveznih zahtev iz člena 9(1)(i), podane informacije o državi izvora sestavine 
živila, morajo biti te informacije v skladu z določbami iz člena 35(2).

Predlog spremembe 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti se odstavka 
3 in 4 uporabljata, kadar se država izvora 
ali kraj porekla živila navede prostovoljno, 
da se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti ter z 
zahtevami iz člena 9(1)(i) se odstavka 3 in 
4 uporabljata, kadar se država izvora ali 
kraj porekla živila navede prostovoljno, da 
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ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. 

se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju.

Or. en

Obrazložitev

Člen 9(1)(i) navaja obvezne zahteve za označevanje države izvora in mora veljati v vsakem 
primeru.

Predlog spremembe 596
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti se odstavka 
3 in 4 uporabljata, kadar se država izvora 
ali kraj porekla živila navede prostovoljno, 
da se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. 

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti ter z 
zahtevami iz člena 9(1)(i) se odstavka 3 in 
4 uporabljata, kadar se informacije o 
državi izvora ali kraju porekla živila 
navedejo prostovoljno, da se potrošnike 
obvesti, da živilo izvira ali ima poreklo v 
Evropski skupnosti ali v dani državi ali 
kraju.

Or. en

Obrazložitev

Treba je razširiti zahteve o označevanju izvora, da se prepreči zavajanje potrošnikov o izvoru 
proizvoda in glavnih sestavinah.
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Predlog spremembe 597
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavki 1-4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. 

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. 

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti se odstavka 
3 in 4 uporabljata, kadar se država izvora 
ali kraj porekla živila navede prostovoljno, 
da se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. 

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti se odstavka 
3 in 4 uporabljata, kadar se država izvora 
ali kraj porekla živila obvezno navede, da 
se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti (državi 
članici) ali v dani državi ali kraju. 

3. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).

3. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e). Glavna 
sestavina je tista, ki predstavlja 50 % ali 
več odstotkov živila.

4. Za meso, razen za govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene, vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.

4. Za perutnino in meso, razen za 
govedino in teletino, se kot država izvora 
ali kraj porekla navede tisti kraj, kadar so 
živali rojene, vzrejene in/ali pitane, torej 
ne kraj gojenja, zakola, predelave ali 
pakiranja. Alternativno se navede vsak 
različni kraj rojstva, vzreje, gojenja,
zakola, predelave in pakiranja.

Or. en

Obrazložitev

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
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consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and ther very 
same principal applies here.

Predlog spremembe 598
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).

3. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) bistvene(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).

Or. en

Obrazložitev

Označevanje države izvora samo za bistvene sestavine bo preprečilo posredovanje 
nepotrebnih informacij in omogočilo samo informacije o sestavinah, ki predstavljajo več kot 
50 % živila.

Predlog spremembe 599
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. For meat, other than beef and veal, the 
indication on the country of origin or place 
of provenance may be given as a single 
place only where animals have been born, 
reared and slaughtered in the same country 
or place. In other cases information on 
each of the different places of birth, rearing 
and slaughter shall be given.

4. For meat, other than beef and veal, the 
indication on the country of origin or place 
of provenance may be given as a single 
place only where animals have been born, 
reared and slaughtered in the same country 
or place. In other cases information on 
each of the different places of birth, rearing 
and slaughter shall be given individually.
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Or. hu

Obrazložitev

Following the numerous food industry scandals surrounding meat products, European 
consumers – who are now in a state of uncertainty – must be given the opportunity of being 
able to trace the whole route of meat products where the producer voluntarily provides a 
detailed indication of the origin of the various kinds of meat.

Predlog spremembe 600
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za meso, razen za govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene, vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.

4. Za perutnino in meso, razen za 
govedino in teletino, se država izvora ali 
kraj porekla navede kot en sam kraj samo, 
kadar so živali rojene, vzrejene in zaklane 
v isti državi ali kraju in ne kraju predelave 
ali pakiranja. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.

Or. en

Predlog spremembe 601
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pri svežem sadju in zelenjavi se lahko 
kot država izvora ali kraj porekla navede 
le kraj kmetijske proizvodnje.

Or. de
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Obrazložitev

Pri sadju in zelenjavi se pogosto poroča o prekoračenju koncentracije pesticidov. Jasno 
označevanje izvora zagotavlja svobodo izbire in lahko okrepi zaupanje potrošnikov v kakovost 
proizvodov.

Predlog spremembe 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

6. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov v 
skladu s prejšnjimi odstavki. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Ta določba se nanaša samo na prejšnje odstavke.

Predlog spremembe 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Izraz „vegetarijanski“ se ne uporablja 
za živila, ki so ali so narejena iz ali s 
pomočjo proizvodov, pridobljenih iz živali, 
ki so umrle, bile zaklane ali ki so umrle za 
prehranske namene. 
Izraz „veganski“ se ne uporablja za živila, 
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ki so ali so pridobljena iz ali s pomočjo 
živali ali živalskih proizvodov (vključno s 
proizvodi iz živih živali).

Or. en

Obrazložitev

Izraza „vegetarijanski“ in „veganski“ nista pravno zaščitena. V praksi to pomeni, da lahko 
vsak proizvajalec označi svoj proizvod za „vegetarijanski“, tudi ko proizvod to ni. Omenjeno 
opredelitev je po letih razprav predlagala agencija Združenega kraljestva za standarde živil.

Predlog spremembe 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. V skladu s členom 3(1) se omogoči 
zagotavljanje informacij o okoljskih, 
družbenih in etičnih vprašanjih v zvezi z 
živili. Komisija (v 12 mesecih od začetka 
veljave te uredbe) predstavi zakonodajni 
predlog o merilih kar zadeva živila, da se 
ne spodbuja poljubnih obveznosti in da se 
zagotovi primerljivost. 

Or. en

Obrazložitev

Okoljska, družbena in etična merila so za številne potrošnike pomembne smernice pri 
odločanju. Zato je treba spodbujati zagotavljanje takšnih informacij.
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Predlog spremembe 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Predlog uredbe
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
Prostovoljno navajanje informacij o 

živilih
1. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
49(3), do 1. januarja 20XX (tri leta po 
sprejetju) opredeli skupno oznako za 
zdravju koristno hranilno vrednost, da bi 
potrošnikom pomagali, da prepoznajo 
zdravju prijaznejšo izbiro med različnimi 
kategorijami živil.
2. Živila, ki bodo upravičena do skupne za 
zdravju koristno hranilno vrednost 
morajo dosegati merila, ki jih določi 
Komisija in profili hranil iz člena 4 
Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 
2006 o prehranskih in zdravstvenih 
trditvah na živilih.  
3. Merila iz odstavka 2 se opredelijo ob 
upoštevanju zlasti:
(a) celotne hranilne sestave živil in 
vsebnosti hranilnih snovi, za katere je bilo 
znanstveno ugotovljeno, da imajo učinek 
na zdravje.
(b) vloge in pomena živil (ali kategorij 
živil) in prispevek k prehrani prebivalstva 
na splošno ali, kjer je ustrezno, nekaterih 
rizičnih skupin, vključno z otroki;
Merila temeljijo na znanstvenih 
spoznanjih o prehrani in prehranjevanju 
ter njihovi povezavi z zdravjem. 
Pri določanju meril Komisija zahteva od 
Agencije, naj v 12 mesecih priskrbi 
ustrezno izvedensko mnenje.

Or. en
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Obrazložitev

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when
purchasing food in the European Union. Food labeled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fiber than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Predlog spremembe 606
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 črtano

Prikaz

Prostovoljno navedene informacije se ne 
navedejo tako, da zavzemajo prostor, 
namenjen obveznim informacijam.

Or. de

Obrazložitev

Temo urejajo smernice EU o čitljivosti.

Predlog spremembe 607
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prostovoljno navedene informacije se ne 
navedejo tako, da zavzemajo prostor, 
namenjen obveznim informacijam.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 35.

Predlog spremembe 608
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Poglavje VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje črtano

Or. en

Obrazložitev

Nacionalne določbe so v nasprotju z načelom usklajevanja in prostega pretoka blaga na 
notranjem trgu.

Predlog spremembe 609
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 37 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v dveh letih po sprejetju te 
uredbe posreduje Svetu in Parlamentu 
zakonodajne predloge za obvezno označbo 
izvora perutnine, svinjskega in ovčjega 
mesa v skladu z veljavnimi obveznimi 
pravili označevanja govedine iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 1760/2000. 

Or. en
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Obrazložitev

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the exisitng situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Predlog spremembe 610
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po začetku veljave te uredbe Komisija 
začne javno posvetovanje o uporabi 
izrazov „čisto“, „izvor“, „kmečki“, 
„podeželski“, „tradicionalno“, 
„avtentično“, kateri sledi uvedba pisnih 
smernic Komisije o uporabi teh izrazov v 
skladu z načeli in zahtevami, določenimi v 
Poglavju II te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
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to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)

Predlog spremembe 611
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznih podatkov iz člena 
9(1) in člena 10 lahko države članice, v 
skladu s postopkom iz člena 42, zahtevajo 
dodatne obvezne podatke za posebne vrste 
ali kategorije živil zaradi:

Poleg obveznih podatkov iz člena 9(1) in 
člena 10 lahko države članice, v skladu s 
postopkom iz člena 42, zahtevajo 
nadaljnje informacije za posebne vrste ali 
kategorije živil zaradi:

(a) varovanja javnega zdravja; (a) varovanja javnega zdravja; ali
(b) varstva potrošnikov; (b) varstva potrošnikov s tem, da se jim 

omogoči odločanje na podlagi prejetih 
informacij; ali

(c) preprečitve goljufij; (c) preprečitve goljufij; ali
(d) varstva pravic industrijske in 
poslovne lastnine, navedb porekla, 
registriranih označb porekla in 
preprečevanja nepoštene konkurence.

(d) varstva pravic industrijske in 
poslovne lastnine, navedb porekla, 
registriranih označb porekla in 
preprečevanja nepoštene konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Namen predlaganega besedila je preprečiti zamenjavo z obveznimi podatki iz člena 9 in 10 in 
izboljšati berljivost člena.

Predlog spremembe 612
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Taki ukrepi ne smejo povzročati ovir za 
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prost pretok blaga na notranjem trgu. 

Or. en

Obrazložitev

Če bo za neobvezne informacije o živilih zahtevano, da so predstavljene na enak način, kot pri 
proizvodih, za katere velja obvezno označevanje, je verjetno, da jih bodo proizvajalci začeli 
opuščati.   Posledica sedanjega predloga bi torej bila, da bi potrošniki dobili manj 
informacij, kot jih dobijo sedaj.

Predlog spremembe 613
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu z odstavkom 1 lahko države 
članice uvedejo ukrepe v zvezi z obvezno 
navedbo države izvora ali kraja porekla 
živil samo, kadar obstaja dokazana 
povezava med nekaterimi kakovostmi 
živila ter njegovim izvorom ali poreklom. 
Kadar države članice o teh ukrepih 
obvestijo Komisijo, predložijo dokaze, da 
večina potrošnikov zagotovitvi teh 
informacij pripisuje velik pomen.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu z odstavkom 1 lahko države 
članice uvedejo ukrepe v zvezi z obvezno 
navedbo države izvora ali kraja porekla 
živil samo, kadar obstaja dokazana 

črtano
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povezava med nekaterimi kakovostmi 
živila ter njegovim izvorom ali poreklom. 
Kadar države članice o teh ukrepih 
obvestijo Komisijo, predložijo dokaze, da 
večina potrošnikov zagotovitvi teh 
informacij pripisuje velik pomen.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba preveč omejuje in ni v skladu s predlogom spremembe k členu 9(1)(i).

Predlog spremembe 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu z odstavkom 1 lahko države 
članice uvedejo ukrepe v zvezi z obvezno 
navedbo države izvora ali kraja porekla 
živil samo, kadar obstaja dokazana 
povezava med nekaterimi kakovostmi 
živila ter njegovim izvorom ali poreklom. 
Kadar države članice o teh ukrepih 
obvestijo Komisijo, predložijo dokaze, da 
večina potrošnikov zagotovitvi teh 
informacij pripisuje velik pomen.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost, morajo potrošniki poznati državo izvora živila. Poznavanje 
izvora glavne sestavine, uporabljene v predelanih živilih, je bistveno, da se potrošnik lahko 
odloči na podlagi informacij.
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Predlog spremembe 616
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka in mlečnih proizvodov, ki 
se prodajajo v steklenicah, namenjenih za 
ponovno uporabo.

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka, fermentiranega mleka in 
smetane, ki jim ni bila dodana nobena 
druga sestavina, razen kultur 
mikroorganizmov, bistvenih za 
proizvodnjo, ki se prodajajo v steklenicah, 
namenjenih za ponovno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da nacionalni ukrepi iz člena 9(1) in člena 10(2) ne veljajo za 
mlečne izdelke, ki so jim dodani sladkorji, arome ali druge nemlečne sestavine.

Predlog spremembe 617
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka in mlečnih proizvodov, ki 
se prodajajo v steklenicah, namenjenih za 
ponovno uporabo.

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka, fermentiranega mleka in 
smetane, ki jim ni bila dodana nobena 
druga sestavina, razen kultur 
mikroorganizmov, bistvenih za 
proizvodnjo, ki se prodajajo v steklenicah, 
namenjenih za ponovno uporabo.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da nacionalni ukrepi iz člena 9(1) in člena 10(2) ne veljajo za 
mlečne izdelke, ki so jim dodani sladkorji, arome ali druge nemlečne sestavine.

Predlog spremembe 618
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka in mlečnih proizvodov, ki 
se prodajajo v steklenicah, namenjenih za 
ponovno uporabo.

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka, fermentiranega mleka in 
smetane, ki jim ni bila dodana nobena 
druga sestavina, razen kultur 
mikroorganizmov, bistvenih za 
proizvodnjo, ki se prodajajo v steklenicah, 
namenjenih za ponovno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da nacionalni ukrepi iz člena 9(1) in člena 10(2) ne veljajo za 
mlečne izdelke, ki so jim dodani sladkorji, arome ali druge nemlečne sestavine.

Predlog spremembe 619
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka in mlečnih proizvodov, ki 
se prodajajo v steklenicah, namenjenih za 
ponovno uporabo.

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka, fermentiranega mleka in 
smetane, ki jim ni bila dodana nobena 
druga sestavina, razen kultur 
mikroorganizmov, bistvenih za 
proizvodnjo, ki se prodajajo v steklenicah, 
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namenjenih za ponovno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Mleko in mlečni izdelki, ki so jim dodani sladkorji, arome in druge nemlečne sestavine, ne 
smejo biti izvzeti iz zahtev iz člena 9(1) in 10(2).

Predlog spremembe 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40
Alkoholne pijače

črtano

Države članice lahko do sprejetja določb 
Skupnosti iz člena 20(e) ohranijo 
nacionalna pravila v zvezi z navajanjem 
sestavin v primeru pijač, ki vsebujejo več 
kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola.

Or. en

Obrazložitev

Nepotreben, saj je bil člen 20(e) črtan v drugem predlogu spremembe.

Predlog spremembe 621
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko do sprejetja določb črtano
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Skupnosti iz člena 20(e) ohranijo 
nacionalna pravila v zvezi z navajanjem 
sestavin v primeru pijač, ki vsebujejo več 
kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora veljati tudi za alkoholne pijače. Zato je ta člen kot zadnji odstavek člena 
2(1)(b)črtan.

Predlog spremembe 622
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko do sprejetja določb 
Skupnosti iz člena 20(e) ohranijo 
nacionalna pravila v zvezi z navajanjem 
sestavin v primeru pijač, ki vsebujejo več 
kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola.

Države članice, ki v času začetka 
veljavnosti te uredbe že imajo nacionalna 
pravila, lahko do sprejetja določb 
Skupnosti iz člena 20(e) ohranijo takšna
pravila v zvezi z navajanjem sestavin v 
primeru pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola.

Or. en

Obrazložitev

Ker je namen predlagane nove uredbe EU uskladiti in poenostaviti pravila označevanja, je 
primerno zagotoviti, da se na področjih, kjer se načrtujejo nova pravila EU, ne bodo uvajali 
novi nacionalni ukrepi.  Kjer pa tovrstna nacionalna pravila že obstajajo, jih je treba 
ohraniti, dokler ne stopijo v veljavo pravila EU.
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Predlog spremembe 623
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni ukrepi za živila, ki niso 
predpakirana

Nepredpakirana živila

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.

1. Kar zadeva živila iz člena 13(4) se 
zagotovijo podatki iz člena 9(1)(c). 

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

2. Države članice se lahko odločijo, da 
bodo zahtevale navedbe nekaterih ali vseh 
drugih podatkov, navedenih v členu 9 in 
10 ali delov teh podatkov.

3. Države članice lahko sprejmejo 
podrobna pravila o načinu prikazovanja 
podatkov iz odstavkov 1 in 2.

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

4. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi težav z označevanjem nepredpakiranih živil, je treba ta živila načeloma izvzeti iz 
večine zahtev za označevanje – razen informacij o alergenih.  Državam članicam pa se 
omogoči, da se same odločijo, na kateri način zagotovijo informacije potrošnikom.
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Predlog spremembe 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu
zagotavljanja podatkov iz členov 9 in 10, 
ki jih lahko zahtevajo.

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.
3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

2. Države članice Komisiji sporočijo 
besedilo ukrepov iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 
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Predlog spremembe 625
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni ukrepi za živila, ki niso 
predpakirana

Nacionalni ukrepi

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

2.  Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

3. Države članice se lahko odločijo, da 
obvezno označevanje hranilne vrednosti, 
kot je opredeljeno v členu 9(1)(l), ni 
potrebno za predpakirana živila in obroke, 
ki jih lokalna maloprodajna podjetja ali 
obrati javne prehrane proizvajajo in 
neposredno dobavljajo končnemu 
potrošniku, če so ta živila in obroki 
proizvedeni na nestandardiziran način, 
pri katerem se lahko sestavine in recepti 
dnevno spreminjajo.

Or. en

Obrazložitev

Predpakirana živila ali obroki, ki jih proizvajajo majhna maloprodajna podjetja ali obrati 
javne prehrane, se izdelujejo na nestandariziran način in sestavine in recepti se lahko 
pogosto, morda celo dnevno, spreminjajo. Zato je pomembno, da se tovrstna živila izvzame iz 
obveznega označevanja hranilne vrednosti bodisi na splošno, ali pa se državam članicam 
prepusti, da izoblikujejo pravila za te kategorije, tako kot je to že zagotovljeno za živila, ki 
niso predpakirana.
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Predlog spremembe 626
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10. V 
vsakem primeru je treba podatke iz člena 
9(1)(c) navesti tako, da jih potrošnik 
lahko dobi brez poizvedovanja.

Or. de

Obrazložitev

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Predlog spremembe 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c) in 10, pod pogojem, da je 
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potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da zahteve iz Priloge III o „živilih, za katere je treba pri označevanju vključiti 
enega ali več dodatnih podatkov“ (npr. živila, pakirana z nekaterimi plini, živila z visko 
vsebnostjo kofeina) ravno tako veljajo za nepredpakirana živila.

Predlog spremembe 628
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ustanovljenim s 
členom 58(1) Uredbe (ES) št. 178/2002, če 
meni, da bi bil tak posvet koristen, ali če 
tako zahteva država članica.

2. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ustanovljenim s 
členom 58(1) Uredbe (ES) št. 178/2002. 
Komisija bo tudi uvedla uradni postopek 
obveščanja za vse zainteresirane strani v 
skladu z določbami iz Direktive 98/34.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji postopki za uvedbo novih ukrepov glede označevanja so premalo pregledni in ne 
zahtevajo posvetovanja z zunanjimi deležniki.  Ker bodo nova pravila o označevanju imela 
negativen vpliv na prost pretok blaga, je pomembno, da se predlagane ukrepe obravnava v 
širokem krogu, tako da bodo deležniki imeli priložnost izraziti svoja stališča.  Predlogi ne 
smejo biti sprejeti, dokler ne bo ocenjena njihova skladnost s svoboščinami notranjega trga.
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Predlog spremembe 629
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Direktiva 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 
o določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov se ne uporablja za 
ukrepe, o katerih države članice obvestijo 
Komisijo v skladu z odstavki 1 do 4.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagana sprememba člena 42(2) prinaša zahtevo po preglednem postopku priglasitve, ki 
bo vključeval potrošnike in proizvajalce.  Tak postopek je izjemno pomemben v primeru 
obravnave novih informacij pri označevanju.  Zato je primerno, da se za vse nove predloge v 
zvezi z označevanjem umaknejo izjeme od uradnega nadzora.

Predlog spremembe 630
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme podrobna pravila 
za uporabo tega poglavja. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
49(2).

Komisija lahko sprejme podrobna pravila 
za uporabo tega poglavja. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
49(3).

Or. de

Obrazložitev

Popravek in prilagoditev navedenega odstavka uredbi v okviru postopka komitologije.
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Predlog spremembe 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme podrobna pravila 
za uporabo tega poglavja. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
49(2).

Komisija lahko sprejme podrobna pravila 
za uporabo tega poglavja. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Če so ukrepi namenjeni spremembam nebistvenih določb te uredbe s tem, da jo dopolnjujejo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom z nadzorom.

Predlog spremembe 632
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Poglavje VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE VII Poglavje črtano
RAZVOJ NACIONALNIH SHEM

Or. en

Obrazložitev

Nacionalne določbe so v nasprotju z načelom usklajevanja in prostega pretoka blaga na 
notranjem trgu.
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Predlog spremembe 633
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 44 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalne sheme Prostovoljne sheme držav članic

Or. en

Obrazložitev

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Predlog spremembe 634
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko sprejmejo, 
priporočijo ali kako drugače potrdijo 
nacionalne sheme, ki zajemajo izključno 
nezavezujoča pravila, kot so priporočila, 
navodila, standardi ali druga nezavezujoča
pravila (v nadaljnjem besedilu „nacionalne 
sheme“), ki so namenjena zagotavljanju 
uporabe naslednjih določb in so v skladu z 
bistvenimi zahtevami iz:

1. Države članice lahko sprejmejo, 
priporočijo ali kako drugače potrdijo 
nacionalne sheme, ki zajemajo izključno 
nezavezujoča pravila, kot so priporočila, 
navodila, standardi ali druga nezavezujoča 
pravila (v nadaljnjem besedilu „nacionalne 
sheme“), ki so s členom 33(2), ki se 
nanaša na dodatne oblike navajanja 
označbe hranilne vrednosti, namenjena 
zagotavljanju uporabe naslednjih določb in 
so v skladu z bistvenimi zahtevami iz:

a) člena 33(2) v zvezi z dodatnimi 
oblikami navajanja označbe hranilne 
vrednosti;
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b) člena 34(5) v zvezi s prikazom označbe 
hranilne vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

Glede na  predlog spremembe iste pripravljavke mnenja k členu 34, s katerim bi bilo v vseh 
državah članicah uvedeno obvezno grafično označevanje hranilne vrednosti, navedba v členu 
44 ni potrebna.

Predlog spremembe 635
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko sprejmejo, 
priporočijo ali kako drugače potrdijo 
nacionalne sheme, ki zajemajo izključno 
nezavezujoča pravila, kot so priporočila, 
navodila, standardi ali druga 
nezavezujoča pravila (v nadaljnjem 
besedilu „nacionalne sheme“), ki so 
namenjena zagotavljanju uporabe 
naslednjih določb in so v skladu z 
bistvenimi zahtevami iz:

1. Države članice lahko sprejmejo, 
priporočijo ali kako drugače potrdijo 
nacionalne sheme. Te nacionalne sheme bi 
bile namenjene zagotavljanju uporabe 
naslednjih določb in so v skladu z 
bistvenimi zahtevami iz:

(a) člena 33(2) v zvezi z dodatnimi 
oblikami navajanja označbe hranilne 
vrednosti;

(a) člena 33(2) v zvezi z dodatnimi 
oblikami navajanja označbe hranilne 
vrednosti;

(b) člena 34(5) v zvezi s prikazom označbe 
hranilne vrednosti.

(b) člena 34(5) v zvezi s prikazom označbe 
hranilne vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 



PE418.219v01-00 66/72 AM\762308SL.doc

SL

and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Predlog spremembe 636
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko razvijejo 
nacionalne sheme na lastno pobudo ali 
zahtevo zainteresiranih strani v skladu s 
splošnimi načeli in zahtevami iz poglavij II 
in III te uredbe ter:

3. Države članice lahko razvijejo 
nacionalne sheme, poleg tistih, ki so 
navedene v odstavku 1, na lastno pobudo 
ali zahtevo zainteresiranih strani v skladu s 
splošnimi načeli in zahtevami iz poglavij II 
in III te uredbe ter:

(a) na podlagi natančne raziskave 
potrošnje; ter

(a) na podlagi natančne raziskave potrošnje 
in zanesljive znanosti; ter

(b) po obsežnem posvetovanju s širokim 
krogom zainteresiranih strani na podlagi 
najboljših praks in

(b) po obsežnem posvetovanju s širokim 
krogom zainteresiranih strani na podlagi 
najboljših praks in

Or. en

Obrazložitev

Države članice imajo nacionalne sheme tudi na drugih področjih, razen prehrane. Omogočiti 
je treba, da države članice nadaljujejo z medsebojno izmenjavo izkušenj.

Predlog spremembe 637
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice Komisiji predložijo 
podrobnosti o nacionalnih shemah iz 
odstavka 1, vključno z identifikatorjem za 
živila, označenimi v skladu z navedeno 
nacionalno shemo. Komisija zagotovi, da 
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so navedeni podatki dostopni javnosti, 
zlasti na posebni spletni strani. 6.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalnih shem in navodil se ne more obravnavati enako in jih je treba razvrstiti v dva 
različna dela v tem členu.  Države članice imajo navodila za najboljše prakse na drugih 
področjih označevanja, kamor spadajo jasnost, država izvora in oznaka „lahko vsebuje 
alergene“. To poglavje spodbuja inovativne pristope in doseganje najboljše prakse v 
industriji hrane z nereguatornimi sredstvi.

Predlog spremembe 638
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalne sheme vključujejo ustrezne 
mehanizme, ki potrošnikom omogočajo, da 
opredelijo živila, označena v skladu z 
nacionalnimi shemami, spremljajo raven 
skladnosti s shemo in ocenijo njen učinek.

4. Nacionalne sheme lahko vključujejo 
ustrezne mehanizme, ki potrošnikom 
omogočajo, da opredelijo živila, označena 
v skladu z nacionalnimi shemami, 
spremljajo raven skladnosti s shemo in 
ocenijo njen učinek.

Or. en

Obrazložitev

Ni vedno praktično, da se živila, ki so v skladu z navodili za najboljšo prakso, označujejo z 
identifikatorjem za živila.  Na primer, kako bi to veljalo za živilo, ki je skladno s petimi od 
dvajsetih priporočil v navodilih? Člen mora to odražati.
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Predlog spremembe 639
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice Komisiji predložijo 
podrobnosti o nacionalnih shemah iz 
odstavka 1, vključno z identifikatorjem za 
živila, označena v skladu z navedeno 
nacionalno shemo. Komisija zagotovi, da 
so navedeni podatki dostopni javnosti, 
zlasti na posebni spletni strani. 6.

5. Države članice Komisiji predložijo 
podrobnosti o nacionalnih shemah in 
navodilih najboljše prakse iz tega člena. 
Komisija zagotovi, da so navedeni podatki 
dostopni javnosti, zlasti na posebni spletni 
strani. 6.

Or. en

Predlog spremembe 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice Komisiji predložijo 
podrobnosti o nacionalnih shemah iz 
odstavka 1, vključno z identifikatorjem za 
živila, označena v skladu z navedeno 
nacionalno shemo. Komisija zagotovi, da 
so navedeni podatki dostopni javnosti, 
zlasti na posebni spletni strani. 6.

5. Države članice Komisiji predložijo 
podrobnosti o nacionalnih shemah iz 
odstavka 1, kot so navedena merila in 
znanstvene študije, vključno z 
identifikatorjem za živila, označena v 
skladu z navedeno nacionalno shemo. 
Komisija zagotovi, da so navedeni podatki 
dostopni javnosti, zlasti na posebni spletni 
strani. 6.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je nujna za zagotavljanje preglednosti nacionalnih shem.
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Predlog spremembe 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 51a
Spremembe Uredbe (ES) št. 104/2000
Členu 4 Uredbe (ES) št. 104/2000) se 
doda naslednji pododstavek: 
(d) ali je riba del zaloge, ki je predmet 
sanacijskega načrta, ki ga je sprejela EU.

Or. en

Obrazložitev

Pri odločanju kupcev za nakup je zelo pomembno, da vejo, ali je ogrožena zaloga rib 
določene vrste. Zato je treba spremeniti člen o obveščanju potrošnika v Uredbi Sveta (ES) 
104/200 o skupni organizaciji, da se potrošniku omogoči sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij.

Predlog spremembe 642
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Člen 14(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu tri leta po začetku veljavnosti].

Člen 14(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu tri leta po začetku veljavnosti].

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 



PE418.219v01-00 70/72 AM\762308SL.doc

SL

od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

Živila, ki so dana na trg pred datumom 
uporabe te uredbe, in niso v skladu z njo, 
se lahko tržijo do porabe zalog.
Člen 17(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu 15 let po začetku veljavnosti].

Or. en

Obrazložitev

Prehod: usklajevanje s členom 3(3). Za urejanje življenjskega cikla proizvoda.

15 let: Steklenice za ponovno uporabo, ki so neizbrisano označene, imajo dolgo življenjsko 
dobo. Lahko se jih ponovno napolni 30 do 40 krat, odvisno od tehnologij proizvodnje.

Predlog spremembe 643
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Člen 14(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu tri leta po začetku veljavnosti].

Člen 14(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu tri leta po začetku veljavnosti].

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

Živila, ki so dana na trg pred datumom 
uporabe te uredbe, in niso v skladu z njo, 
se lahko tržijo do porabe zalog.
Člen 17(1) se uporablja od [prvega dne v 
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mesecu 15 let po začetku veljavnosti].

Or. en

Predlog spremembe 644
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Člen 14(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu tri leta po začetku veljavnosti].

Člen 14(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu tri leta po začetku veljavnosti].

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

Živila, dana na trg pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se smejo tržiti naprej 
in do porabe zalog.

Or. de

Obrazložitev

Posebna ureditev za mala in srednja podjetja ter število delavcev mora biti dopolnjena, če 
želi biti učinkovita. Za živila, ki so bila dana na trg pred začetkom veljavnosti te uredbe, mora 
obstajati možnost, da se prodajajo še naprej do njihove porabe.
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Predlog spremembe 645
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Člen 14(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu tri leta po začetku veljavnosti].
Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu 5 let po začetku veljavnosti].

Živila, ki so bila označena pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se lahko dajejo na 
trg do porabe zalog.
Člen 17(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu 15 let po začetku veljavnosti].

Or. de

Obrazložitev

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Živila, dana na trg pred začetkom veljavnosti te uredbe, je treba tržiti naprej in do porabe 
zalog.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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