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Predlog spremembe 646
John Bowis, Chris Davies

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Označba hranilne vrednosti“ ali 
„označevanje hranilne vrednosti“ so 
informacije, ki vsebujejo:

1. „Označba hranilne vrednosti“ ali 
„označevanje hranilne vrednosti“ so 
informacije, ki navajajo:

(a) energijsko vrednost; ali (a) energijsko vrednost; ali

(b) energijsko vrednost ter eno ali več od 
naslednjih hranilnih snovi:

(b) energijsko vrednost ter eno ali več od 
naslednjih hranilnih snovi in njihovih 
sestavin:

– maščobe; – maščobe;

– ogljikove hidrati; – ogljikove hidrati;
– vlaknine; – vlaknine;

– beljakovine; – beljakovine;
– sol; – sol;

– vitamini in minerali iz dela A Priloge XI; 
točke 1, navedeni v znatnih količinah, 
kakor je določeno v delu A Priloge XI; 
točka 2.

– vitamini in minerali iz dela A Priloge XI; 
točke 1, navedeni v znatnih količinah, 
kakor je določeno v delu A Priloge XI; 
točka 2.

Or. en

Predlog spremembe 647
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga I – točke 1– 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Označba hranilne vrednosti“ ali
„označevanje hranilne vrednosti“ so 
informacije, ki vsebujejo:

1. „Označevanje hranilne vrednosti“ so 
informacije, ki vsebujejo:
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a) energijsko vrednost; a) energijsko vrednost;
b) energijsko vrednost ter eno ali več od 
naslednjih hranilnih snovi:

b) energijsko vrednost ter eno ali več od 
naslednjih hranilnih snovi ter vsako snov, 
ki spada v eno od naslednjih kategorij ali 
je del snovi iz te kategorije:

– maščobe; – maščobe;

– ogljikove hidrate; – ogljikove hidrate;
– vlaknine; – vlaknine;

– beljakovine; – beljakovine;
– sol; – natrij;
– vitamine in minerale iz točke 1 dela A 
Priloge XI, navedene v znatnih količinah, 
kakor je določeno v točki 2 dela A Priloge 
XI;

– vitamine in minerale iz točke 1 dela A 
Priloge XI, navedene v znatnih količinah, 
kakor je določeno v točki 2 dela A Priloge 
XI;

2. „maščobe“ so vsi lipidi, vključno s 
fosfolipidi;

2. „maščobe“ so vsi lipidi, vključno s 
fosfolipidi;

3. „nasičene maščobne kisline“ so 
maščobne kisline brez dvojne vezi;

3. „nasičene maščobne kisline“ so 
maščobne kisline brez dvojne vezi ogljik-
ogljik;

4. „transmaščobe“ so maščobne kisline z 
vsaj eno nekonjugirano dvojno vezjo 
ogljik-ogljik, in sicer prekinjeno z vsaj eno 
metilno skupino, v transkonfiguraciji;

4. „transmaščobne kisline“ so maščobne 
kisline z vsaj eno nekonjugirano dvojno 
vezjo ogljik-ogljik, in sicer prekinjeno z 
vsaj eno metilensko skupino, v 
transkonfiguraciji;

5. „enkrat nenasičene maščobne kisline“ so 
maščobne kisline z eno cis dvojno vezjo;

5. „enkrat nenasičene maščobne kisline“ so 
maščobne kisline z eno cis dvojno vezjo
ogljik-ogljik,

6. „večkrat nenasičene maščobne kisline“ 
so maščobne kisline s cis, cis-metilen 
prekinjenimi dvojnimi vezmi;

6. „večkrat nenasičene maščobne kisline“ 
so maščobne kisline z najmanj dvema 
izoliranima dvojnima vezema ogljik-
ogljik;

7. „ogljikov hidrat“ je vsak ogljikov hidrat, 
ki ga človek presnavlja in vključuje 
poliole;

7. „ogljikov hidrat“ je vsak ogljikov hidrat, 
ki ga človek presnavlja in vključuje 
poliole;

8. „sladkorji“ so vsi monosaharidi in 
disaharidi, ki jih vsebujejo živila, ne 
vključujejo pa poliolov;

8. „sladkorji“so vsi monosaharidi in 
disaharidi, ki jih vsebujejo živila, ne 
vključujejo pa poliolov in izomaltuloze ter 
D-tagatoze;

9. „polioli“ so alkoholi, ki vsebujejo več 
kot dve hidroksilni skupini;

9. „polioli“ so alkoholi, ki vsebujejo več 
kot dve hidroksilni skupini;

10. „beljakovina“ je vsebnost beljakovin, 10. „beljakovina“ je vsebnost beljakovin, 
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izračunana po formuli: beljakovina = 
celoten dušik po Kjeldahlu x 6,25;

izračunana po formuli: beljakovina = 
celoten dušik po Kjeldahlu x 6,25; 6,38 za 
mlečne beljakovine in 5,71 za sojine 
beljakovine.

Or. de

Obrazložitev

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.

Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.

Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Predlog spremembe 648
Riitta Myller

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – točka b – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sol, – natrij v soli in aditivih
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Or. fi

Obrazložitev

Aditivi nekaterih kategorij proizvodov lahko vsebujejo precejšnje količine natrija. Na primer 
merilo za uporabo finskega simbola srca, ki označuje, katera hrana pomaga ohranjati zdravo 
srce, upošteva tudi natrij v aditivih.

Predlog spremembe 649
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sol; – natrij

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 650
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga I – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „sladkorji“ so vsi monosaharidi in 
disaharidi, ki jih vsebujejo živila, ne 
vključujejo pa poliolov;

8. „sladkorji“ so vsi monosaharidi in 
disaharidi, ki jih vsebujejo živila, ne 
vključujejo pa poliolov in izomaltuloze;

Or. en
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Obrazložitev

Izomaltuloza je dovoljeno novo živilo, ki sodi pod opredelitev ogljikovih hidratov. Ne bi smela 
biti uvrščena med sladkorje, ker se njene glavne fizične lastnosti razlikujejo od običajnih 
lastnosti sladkorjev. Izomaltuloza ne škoduje zobem, počasi se razgradi v telesu, zaradi česar 
je krvni sladkor nižji , hkrati pa je v celoti prebavljiva.

Predlog spremembe 651
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga I – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „sladkorji“ so vsi monosaharidi in 
disaharidi, ki jih vsebujejo živila, ne 
vključujejo pa poliolov;

8. „sladkorji“ so vsi monosaharidi in 
disaharidi, ki jih vsebujejo živila, ne 
vključujejo pa poliolov, izomaltuloze in D-
tagatoze;

Or. en

Obrazložitev

Izomaltuloza in D-tagatoza sta odobreni novi živili, ki sodita pod opredelitev ogljikovih 
hidratov. Ne bi smeli biti uvrščeni med sladkorje, ker se njune glavne fizične lastnosti 
razlikujejo od običajnih lastnosti sladkorjev. Med drugim ne škodujeta zobem, ne vplivata 
veliko na nivo krvnega sladkorja in imata nizko kalorično vrednost.

Predlog spremembe 652
Avril Doyle

Predlog uredbe
Priloga I – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „polioli“ so alkoholi, ki vsebujejo več 
kot dve hidroksilni skupini;

9. "polioli" so opredeljeni kot ogljikovi 
hidrati, ki so reducirani modo-, di-, oligo-
ali polisaharidi in so navedeni med 
odobrenimi sladili;

Or. en
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Obrazložitev

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol

Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.

Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Predlog spremembe 653
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. „sol“ je vsebnost soli, izračunana po 
formuli: sol = natrij × 2,5;

11. natrij je celotna količina natrija v 
določeni hrani;

Or. en

Obrazložitev

"Vsebnost soli" in "ekvivalent vsebnosti soli" ne pomenita istega;  "vsebnost soli" je dejanska 
količina soli, vsebovana v hrani; "ekvivalent vsebnosti soli" je teoretična količina soli, 
izračunana iz celotne količine soli v hrani.
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Predlog spremembe 654
Avril Doyle

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) žit, ki se uporabljajo za destilate ali 
etilni alkohol kmetijskega izvora za žgane 
pijače in druge alkoholne pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola.

(d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne 
destilate. 

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da se pojasni izjema in se uskladi z mnenjem EFSA.  Na osnovi 
prvotnega besedila bi nekateri proizvodi lahko bili označeni kot alergeni, čeprav nimajo 
alergenov, kar je razvidno iz mnenja Evropske agencije za varnost hrane.  Komisija se 
strinja, da je treba sedanje besedilo spremeniti, da se zagotovi, da ranljivi potrošniki niso 
zavajani.

Predlog spremembe 655
Avril Doyle

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sirotke, ki se uporablja za destilate ali 
etilni alkohol kmetijskega izvora za žgane 
pijače in druge alkoholne pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola;

(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne
destilate;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da bi se naredila jasnejša izjema in uskladitev z mnenjem EFSA.  Na 
osnovi prvotnega besedila bi nekateri proizvodi lahko bili označeni kot alergeni, čeprav 
nimajo alergenov, kar je razvidno iz mnenja Evropske agencije za varnost hrane.  Komisija se 
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strinja, da je treba sedanje besedilo spremeniti, da se zagotovi, da ranljivi potrošniki niso 
zavajani.

Predlog spremembe 656
Avril Doyle

Predlog uredbe
Priloga II – točka 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) oreškov, ki se uporabljajo za 
destilate ali etilni alkohol kmetijskega 
izvora za žgane pijače in druge alkoholne 
pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola.

(a) oreškov, ki se uporabljajo za 
alkoholne destilate.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da se pojasni izjema in se uskladi z mnenjem EFSA.  Na osnovi 
prvotnega besedila bi nekateri proizvodi lahko bili označeni kot alergeni, čeprav nimajo 
alergenov, kar je razvidno iz mnenja Evropske agencije za varnost hrane.  Komisija se 
strinja, da je treba sedanje besedilo spremeniti, da se zagotovi, da ranljivi potrošniki niso 
zavajani.

Predlog spremembe 657
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Žveplov dioksid in sulfiti v 
koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l, 
izraženi kot SO2.

12. Žveplov dioksid in sulfiti v 
koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l, 
izraženi kot SO2 v zaužitem proizvodu.

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba pojasnjuje, da so omejitve namenjene samo živilom, pripravljenim za uživanje, 
ker obravnava alergije ali preobčutljivost zaradi njihovega uživanja in zato jih ni mogoče 
uporabljati za proizvode v zgoščeni obliki, ki jih je treba pred uživanjem pripraviti.

Predlog spremembe 658
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga III – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ŽIVILA, PAKIRANA Z NEKATERIMI PLINI

1.1 Živila, katerih rok 
uporabnosti je 
podaljšan z 
uporabo plinov za 
pakiranje, 
dovoljenih v skladu 
z Direktivo 
Sveta 89/107/EGS1.

„pakirano v 
kontrolirani 
atmosferi“

črtano

Or. en

Obrazložitev

V izogib podvojenemu označevanju.

Glede na točko 1.1 potrošnikom ne daje dodatnih informacij. Ta mora namreč preveriti rok 
trajanja.

Menimo, da je obvezno dvojno označevanje sladil nepotrebno. Sladila so jasno označena na 
seznamu sestavin, po potrebi je dodano svarilo o vsebnosti fenilalanina. Določba je bila 
sprejeta v času, ko so bila nizkokalorična sladila manj pogosta v EU in ta predlog je izvrstna 
priložnost za poenostavitev.

                                               
1 UL L 40, 11.2.1989, str. 27.
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Predlog spremembe 659
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1 Živila, ki 
vsebujejo sladilo 
ali sladila, 
dovoljena v 
skladu z 
Direktivo 89/107/
EGS.

„s sladilom(-i)“, 
ta navedba je 
navedena ob 
imenu živila

črtano

Or. en

Obrazložitev

V izogib podvojenemu označevanju.

Glede na točko 1.1 potrošnikom ne daje dodatnih informacij. Ta mora namreč preveriti rok 
trajanja.

Menimo, da je obvezno dvojno označevanje sladil nepotrebno. Sladila so jasno označena na 
seznamu sestavin, po potrebi je dodano svarilo o vsebnosti fenilalanina. Določba je bila 
sprejeta v času, ko so bila nizkokalorična sladila manj pogosta v EU in ta predlog je izvrstna 
priložnost za poenostavitev. 

Predlog spremembe 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1 Živila, ki 
vsebujejo sladilo 
ali sladila, 
dovoljena v 
skladu z 
Direktivo 89/107/

„s sladilom(-i)“, 
ta navedba je 
navedena ob 
imenu živila

črtano
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EGS.

Or. en

Obrazložitev

Obvezno dvojno označevanje sladil je nepotrebno. Sladila so jasno označena na seznamu 
sestavin, po potrebi je dodano svarilo o vsebnosti fenilalanina. Določba je bila sprejeta v 
času, ko so bila nizkokalorična sladila manj pogosta v EU in ta predlog je izvrstna priložnost 
za poenostavitev.

Predlog spremembe 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1 Živila, ki 
vsebujejo sladilo 
ali sladila, 
dovoljena v 
skladu z 
Direktivo 89/107/
EGS.

„s sladilom(-i)“, 
ta navedba je 
navedena ob 
imenu živila

2.1 Živila, ki 
vsebujejo sladilo 
ali sladila, 
dovoljena v 
skladu z 
Direktivo 89/107/
EGS.

„s sladilom(-i)“, 
ta navedba je 
navedena ob 
imenu živila v 
osrednjem 
vidnem polju.

Or. en

Predlog spremembe 662
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2 Živila, ki 
vsebujejo dodan 
sladkor ali 
sladkorje in 
sladilo ali sladila, 
dovoljena v 
skladu z 

„s sladkorjem(-i) 
in sladilom(-i)“, 
ta navedba je 
navedena ob 
imenu živila

črtano
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Direktivo 89/107/
EGS.

Or. en

Obrazložitev

V izogib podvojenemu označevanju.

Glede na točko 1.1 potrošnikom ne daje dodatnih informacij. Ta mora namreč preveriti rok 
trajanja.

Menimo, da je obvezno dvojno označevanje sladil nepotrebno. Sladila so jasno označena na 
seznamu sestavin, po potrebi je dodano svarilo o vsebnosti fenilalanina. Določba je bila 
sprejeta v času, ko so bila nizkokalorična sladila manj pogosta v EU in ta predlog je izvrstna 
priložnost za poenostavitev. 

Predlog spremembe 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2 Živila, ki 
vsebujejo dodan 
sladkor ali 
sladkorje in 
sladilo ali sladila, 
dovoljena v 
skladu z 
Direktivo 89/107/
EGS.

„s sladkorjem(-i) 
in sladilom(-i)“, 
ta navedba je 
navedena ob 
imenu živila

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obvezno dvojno označevanje sladil je nepotrebno. Sladila so jasno označena na seznamu 
sestavin, po potrebi je dodano svarilo o vsebnosti fenilalanina. Določba je bila sprejeta v 
času, ko so bila nizkokalorična sladila manj pogosta v EU in ta predlog je izvrstna priložnost 
za poenostavitev.
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Predlog spremembe 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2 Živila, ki 
vsebujejo dodan 
sladkor ali 
sladkorje in 
sladilo ali sladila, 
dovoljena v 
skladu z 
Direktivo 89/107/
EGS.

„s sladkorjem(-i) 
in sladilom(-i)“, 
ta navedba je 
navedena ob 
imenu živila

2.2 Živila, ki 
vsebujejo dodan 
sladkor ali 
sladkorje in 
sladilo ali sladila, 
dovoljena v 
skladu z 
Direktivo 89/107/
EGS.

„s sladkorjem(-i) 
in sladilom(-i)“, 
ta navedba je 
navedena ob 
imenu živila v 
osrednjem 
vidnem polju.

Or. en

Predlog spremembe 665
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3 Živila, ki 
vsebujejo 
aspartam, 
dovoljen v skladu 
z 
Direktivo 89/107/
EGS.

„vsebuje vir 
fenilalanina“

črtano

Or. en

Obrazložitev

V izogib podvojenemu označevanju.

Glede na točko 1.1 potrošnikom ne daje dodatnih informacij. Ta mora namreč preveriti rok 
trajanja.

Menimo, da je obvezno dvojno označevanje sladil nepotrebno. Sladila so jasno označena na 
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seznamu sestavin, po potrebi je dodano svarilo o vsebnosti fenilalanina. Določba je bila 
sprejeta v času, ko so bila nizkokalorična sladila manj pogosta v EU in ta predlog je izvrstna 
priložnost za poenostavitev. 

Predlog spremembe 666
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.3 "podatki"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3 Živila, ki 
vsebujejo 
aspartam, 
dovoljen v skladu 
z 
Direktivo 89/107/
EGS.

„vsebuje vir 
fenilalanina“

2.3 Živila, ki 
vsebujejo 
aspartam, 
dovoljen v skladu 
z 
Direktivo 89/107/
EGS.

"vsebuje 
aspartam, vir 
fenilalanina"

Or. en

Predlog spremembe 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ŽIVILA, KI VSEBUJEJO GLUTAMINSKO 
KISLINO ALI NJENE SOLI 
3a.1 Živila, ki 
vsebujejo enega ali več 
naslednjih aditivov: 
E620, E621, E622, 
E623, E624 in E625

"vsebuje 
sestavine, ki 
povečujejo 
apetit"

Or. en
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Predlog spremembe 668
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. ALKOHOLNE PIJAČE
4a.1 Alkoholne pijače "Uživanje lahko 

škoduje 
nosečnicam"

Or. en

Predlog spremembe 669
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI
5a.1 Živila, ki 
vsebujejo gensko 
spremenjene 
organizme

Oznaka v skladu 
z Direktivo 
2001/18/ES

5a.2 Živila, ki so bila 
proizvedena s pomočjo 
gensko spremenjenih 
organizmov 

"Proizvedeno z 
gensko 
spremenjenimi 
sestavinami" 

Or. en
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Predlog spremembe 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. DRUGA ŽIVILA

Or. en

Predlog spremembe 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5a 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

5a.1 Živila, 
proizvedena iz živali, 
krmljenih z gensko 
spremenjeno krmo v 
skladu z Uredbo (ES) 
št. 1829/2003

"proizvedeno iz živali, 
krmljenih z gensko 
spremenjeno krmo" 
Če živilo vsebuje več 
kot eno sestavino, od 
katerih je bila ena ali 
več proizvedena iz 
živali, krmljenih z 
gensko spremenjeno 
krmo v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1829/2003, 
mora navedba "iz 
živali, krmljenih z 
gensko spremenjeno 
krmo" na seznamu 
sestavin iz člena 19 
neposredno slediti tej 
sestavini. Če seznama 
sestavin ni, mora biti 
navedba "proizvedeno 
iz živali, krmljenih z 
gensko spremenjeno 
krmo" jasno označena 
na oznaki. 
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Or. en

Obrazložitev

Potrošniki bi morda želeli vedeti, ali je bilo živilo proizvedeno z uporabo gensko spremenjene 
krme. V zvezi s tem obstaja vrzel v določbah glede živil, proizvedenih iz živali, ki so bile 
krmljene z gensko spremenjeno krmo: iz uvodne izjave 16 Uredbe 1829/2003 izhaja, da 
uredba ne zajema živil, proizvedenih iz živali, ki so bile krmljene z gensko spremenjeno krmo.  
To pomeni, da uredba 1829/2003 ne vsebuje določb o njihovem označevanju,  zato je v tej 
uredbi treba uvesti ustrezna pravila, da se vrzel zapolni.

Predlog spremembe 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5a 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

5a.2 Izdelki, 
proizvedeni 
nanotehnologijo

"proizvedeno z 
nanotehnologijo" 
Če živilo vsebuje več kot 
eno sestavino, od katerih 
je bila ena ali več 
proizvedena z 
nanotehnologijo, mora 
navedba "proizvedeno z 
nanotehnologijo" na 
seznamu sestavin iz 
člena 19 neposredno 
slediti tej 
sestavini/sestavinam. Če 
seznama sestavin ni, 
mora biti navedba 
"proizvedeno z 
nanotehnologijo" jasno 
označena na oznaki. 

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki bi morda želeli vedeti, ali je bilo živilo proizvedeno s pomočjo nanotehnologije. 
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Uporaba nanotehnologije lahko vpliva na lastnosti izdelka, tudi če so sestavine enake kot pri 
izdelku, proizvedenem brez uporabe nanotehnologije.

Predlog spremembe 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5a 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

5a.3 Živila, ki 
vsebujejo jajca ali 
jajčne proizvode

(1) "jajca iz proste reje"
(2) "jajca iz hlevske reje" 
ali
(3) "jajca iz baterijske 
reje"; te navedbe se v 
navednicah dodajo 
sestavini na seznamu 
sestavin glede na to, kako 
so bila jajca v sestavini 
proizvedena. Pri ekološko 
proizvedenih jajcih se 
sestavine lahko označijo v 
skladu z Uredbo Sveta 
(ES) št. 834/2007, člen 23 
(4) (b).

Or. en

Obrazložitev

Številni potrošniki želijo vedeti, kako so bila proizvedena jajca v njihovi hrani.

Predlog spremembe 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5a 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

5a.4 Meso velikih navedba "vsebuje metil 
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rib roparic, kot je 
opredeljeno v 
Uredbi Komisije 
466/2001, priloga 1, 
točka 3.3.1.1., ali 
živila, ki vsebujejo
meso teh ribjih vrst 

živo srebro - ni 
priporočljivo za 
nosečnice ali doječe 
matere, ženske, ki bi 
lahko zanosile, in 
otroke" se doda 
neposredno za 
seznamom sestavin. Če 
seznama sestavin ni, se 
navedba doda imenu 
živila.

Or. en

Obrazložitev

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.
Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Predlog spremembe 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5a 5 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

5a..5 Meso živali, ki 
pred zakolom niso bile 
omamljene

"meso živali, ki pred 
zakolom niso bile 
omamljene"
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Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja EU dovoljuje zakol živali brez predhodnega omamljenja za hrano nekaterim 
verskim skupnostim.  Del tega mesa se ne proda muslimanom ali judom, pač pa je na prostem 
trgu in bi ga lahko nevede kupili potrošniki, ki ne želijo kupiti mesa živali, ki niso bile 
omamljene. Zato bi morali biti potrošniki obveščeni, da je bilo določeno meso pridobljeno iz 
živali, ki niso bile omamljene.  Tako se bodo lahko ozaveščeno odločili glede na svoje 
moralne zadržke.

Predlog spremembe 676
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5a 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

5a.6 Celi oreški v 
embalaži

Navedba "ne uživajte 
oreškov, ki so slabega 
videza ali okusa, saj 
lahko vsebujejo visoke 
vrednosti aflatoksinov" 
mora biti jasno 
označena na oznaki.

Or. en

Obrazložitev

Po dogovoru na ravni Združenih narodov je Evropa povečala dovoljene vsebnosti 
aflatoksinov v oreških za več kot dvakrat. Študije so pokazale, da lahko z izločanjem oreškov, 
ki so videti pokvarjeni, zmanjšamo zaužitje aflatoksinov za 90%. Opozorilna oznaka bi lahko 
kljub zvišanju dovoljene vsebnosti zmanjšala izpostavljenost potrošnikov .
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Predlog spremembe 677
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. POVRŠINSKA OBDELAVA SADJA IN 
ZELENJAVE 
Sadje in zelenjava, ki 
so bili po nabiranju 
površinsko obdelani z 
aditivi ali pesticidi.

„Površinsko 
obdelano“

Or. en

Obrazložitev

Sedanja pravila ne vsebujejo splošne zahteve po informacijah o površinski obdelavi po 
nabiranju sadja in zelenjave z aditivi ali pesticidi, ki vzdržujejo svežino.  To pomeni, da imajo 
proizvodi drugo obliko „svežine“ od tiste, ki jo pričakuje potrošnik. Potrošniki imajo pravico 
do informacij glede površinske obdelave živil, ki jih kupujejo.

Predlog spremembe 678
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ŽIVILA, KI SO IZVZETA IZ 
ZAHTEVE PO OBVEZNI OZNAČBI 
HRANILNE VREDNOSTI

ŽIVILA, KI SO IZVZETA IZ 
ZAHTEVE PO OBVEZNI OZNAČBI 
HRANILNE VREDNOSTI

– Nepredelani proizvodi, ki zajemajo eno 
sestavino ali kategorijo sestavin;

– Nepredelani proizvodi, ki zajemajo eno 
sestavino ali kategorijo sestavin, kar 
vključuje vodo, sol, arome, aditive za 
živila, pomožna tehnološka sredstva in 
živilske encime;

predelani proizvodi, ki so bili le v enem 
postopku predelave z dimljenjem ali 
zorenjem in zajemajo eno sestavino ali 
kategorijo sestavin;

– predelani proizvodi, ki so bili le v enem 
postopku predelave z dimljenjem ali 
zorenjem ali vretjem v vodi in zajemajo 
eno sestavino ali kategorijo sestavin;



PE418.220v01-00 24/79 AM\762309SL.doc

SL

– vode za prehranjevanje ljudi, vključno s 
tistimi, v katerih so edine dodane sestavine 
ogljikov dioksid in/ali arome;

– naravne mineralne vode ali druge vode 
za prehranjevanje ljudi, vključno s tistimi, 
v katerih so edine dodane sestavine 
ogljikov dioksid in/ali arome;

– zelišča, začimbe ali njihove mešanice; – zelišča, začimbe ali njihove mešanice;
– sol in nadomestki soli; – sol in nadomestki soli;

– sladkorji, kakor so opredeljeni v 
Direktivi Sveta 2001/111/ES o nekaterih 
sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi;

– proizvodi, ki jih zajema 
Direktiva 1999/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih 
ekstraktih1, cela ali mleta zrna kave in cela 
ali mleta dekofeinizirana zrna kave;

– proizvodi, ki jih zajema 
Direktiva 1999/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih 
ekstraktih, cela ali mleta zrna kave in cela 
ali mleta dekofeinizirana zrna kave;

– zeliščni poparek, čaj, dekofeiniziran čaj, 
instant čaj ali čaj, topen v vodi, ali čajni 
ekstrakt, dekofeiniziran instant čaj ali čaj, 
topen v vodi, ali čajni ekstrakt, ki ne 
vsebujejo dodanih sestavin;

– zeliščni poparek, čaj, aromatiziran čaj, 
dekofeiniziran čaj, instant čaj ali čaj, topen 
v vodi, ali čajni ekstrakt, dekofeiniziran 
instant čaj ali čaj, topen v vodi, ali čajni 
ekstrakt, ki ne vsebujejo dodanih sestavin;

– fermentirani kisi in nadomestki kisov, 
vključno s tistimi, v katerih je edina 
dodana sestavina aroma;

– fermentirani kisi in nadomestki kisov, 
vključno s tistimi, v katerih je edina 
dodana sestavina aroma;

– arome; – arome;
– aditivi za živila; – aditivi za živila;

– pomožna tehnološka sredstva; – pomožna tehnološka sredstva;
– živilski encimi; – živilski encimi;

– želatina; – želatina;
– želirne sestavine za džem; – želirne sestavine za džem;

– kvas; – kvas;
– živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 25 cm2;

– živila v embalaži ali posodi, katere 
največja natisljiva površina je manjša od 
50 cm2;

– živila, ki jih prodajajo posamezniki v 
okviru občasne dejavnosti in ne kot del 
podjetja, ki vključuje določeno stalno 
dejavnost in stopnjo organizacije;

– živila, ki jih prodajajo posamezniki v 
okviru občasne dejavnosti in ne kot del 
podjetja, ki vključuje določeno stalno 
dejavnost in stopnjo organizacije;

– živila, ki jih proizvajalec majhnih količin – živila, ki jih proizvajalec majhnih količin 

                                               
1 UL L 66, 13.03.99, str. 26.
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proizvodov neposredno dobavlja 
končnemu potrošniku ali lokalnim 
maloprodajnim podjetjem, ki neposredno 
dobavljajo končnemu potrošniku;

proizvodov neposredno dobavlja 
končnemu potrošniku ali lokalnim 
maloprodajnim podjetjem, ki neposredno 
dobavljajo končnemu potrošniku;

– živila v notranji embalaži, ki niso 
namenjena prodaji brez zunanje embalaže 
(informacije o hranilni vrednosti se 
zagotovijo na zunanji embalaži, razen če 
spadajo v kategorijo živil, ki so izključena 
iz te priloge).

– živila v notranji embalaži, ki niso 
namenjena prodaji brez zunanje embalaže 
(informacije o hranilni vrednosti se 
zagotovijo na zunanji embalaži, razen če 
spadajo v kategorijo živil, ki so izključena 
iz te priloge).

– živila, ki niso predpakirana, kot so 
opredeljena v členu 2(2)(ea) te uredbe

Or. de

Obrazložitev

Izjeme: seznam živil, ki so izvzeta iz zahteve po obvezni označbi hranilne vrednosti, je treba 
dopolniti s temi navedbami. 

 embalaže, ki imajo površino, manjšo od 50 cm², zaradi praktičnih razlogov; 
 aromatiziran čaj; 
 „voda“ se spremeni v „naravna mineralna voda in druge vode“;
 sladkorji, kakor so navedeni v direktivi 2001/111/ES.

Živila, ki niso predpakirana (pomeni vsako živilo, ki se potrošniku ponudi nepakirano ali se 
pakira na njegovo željo ali pa se predpakira na mestu prodaje za takojšnjo prodajo).

Predlog spremembe 679
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ŽIVILA, KI SO IZVZETA IZ 
ZAHTEVE PO OBVEZNI OZNAČBI 
HRANILNE VREDNOSTI

ŽIVILA, KI SO IZVZETA IZ 
ZAHTEVE PO OBVEZNI OZNAČBI 
HRANILNE VREDNOSTI

- Nepredelani proizvodi, ki zajemajo 
eno sestavino ali kategorijo 
sestavin;

- Nepredelani proizvodi, ki zajemajo 
eno sestavino ali kategorijo 
sestavin;

- predelani proizvodi, ki so bili le v 
enem postopku predelave z 
dimljenjem ali zorenjem in 

- predelani proizvodi, ki so bili le v 
enem postopku predelave z 
dimljenjem ali zorenjem in 
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zajemajo eno sestavino ali 
kategorijo sestavin;

zajemajo eno sestavino ali 
kategorijo sestavin;

- vode za prehranjevanje ljudi, 
vključno s tistimi, v katerih so 
edine dodane sestavine ogljikov 
dioksid in/ali arome;

- vode za prehranjevanje ljudi, 
vključno s tistimi, v katerih so 
edine dodane sestavine ogljikov 
dioksid in/ali arome; 

- zelišča, začimbe ali njihove 
mešanice;

- zelišča, začimbe ali njihove 
mešanice;

- sol in nadomestki soli; - sol in nadomestki soli;
- proizvodi, ki jih zajema 

Direktiva 1999/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
22. februarja 1999 o kavnih in 
cikorijinih ekstraktih1, cela ali 
mleta zrna kave in cela ali mleta 
dekofeinizirana zrna kave;

-

- proizvodi, ki jih zajema 
Direktiva 1999/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
22. februarja 1999 o kavnih in 
cikorijinih ekstraktih2, cela ali 
mleta zrna kave in cela ali mleta 
dekofeinizirana zrna kave;

-
- zeliščni poparek, čaj, dekofeiniziran 

čaj, instant čaj ali čaj, topen v vodi, 
ali čajni ekstrakt, dekofeiniziran 
instant čaj ali čaj, topen v vodi, ali 
čajni ekstrakt, ki ne vsebujejo 
dodanih sestavin;

- zeliščni poparek, čaj, dekofeiniziran 
čaj, instant čaj ali čaj, topen v vodi, 
ali čajni ekstrakt, dekofeiniziran 
instant čaj ali čaj, topen v vodi, ali 
čajni ekstrakt, ki ne vsebujejo 
dodanih sestavin;

- fermentirani kisi in nadomestki 
kisov, vključno s tistimi, v katerih 
je edina dodana sestavina aroma;

- fermentirani kisi in nadomestki 
kisov, vključno s tistimi, v katerih 
je edina dodana sestavina aroma;

- arome; - arome;
- aditivi za živila; - aditivi za živila;

- pomožna tehnološka sredstva; - pomožna tehnološka sredstva;
- živilski encimi; - živilski encimi;

- želatina; - želatina;
- želirne sestavine za džem; - želirne sestavine za džem;

- kvas; - kvas;
- živila v embalaži ali posodi, katere 

največja površina je manjša od 
25 cm2;

- živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 
100 cm2;

- živila, ki jih prodajajo posamezniki 
v okviru občasne dejavnosti in ne 
kot del podjetja, ki vključuje 

- živila, ki jih prodajajo posamezniki 
v okviru občasne dejavnosti in ne 
kot del podjetja, ki vključuje 

                                               
1 UL L 66, 13.3.1999, str. 26.
2 UL L 66, 13.3.1999, str. 26.
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določeno stalno dejavnost in 
stopnjo organizacije;

določeno stalno dejavnost in 
stopnjo organizacije;

- oblikovani slaščičarski izdelki iz 
sladkorja; 

- oblikovani čokoladni izdelki; 
- živila, ki jih proizvajalec majhnih 

količin proizvodov neposredno 
dobavlja končnemu potrošniku ali 
lokalnim maloprodajnim podjetjem, 
ki neposredno dobavljajo 
končnemu potrošniku;

- živila, ki jih proizvajalec majhnih 
količin proizvodov neposredno 
dobavlja končnemu potrošniku ali 
lokalnim maloprodajnim podjetjem, 
ki neposredno dobavljajo 
končnemu potrošniku;

- živila v notranji embalaži, ki niso 
namenjena prodaji brez zunanje 
embalaže (informacije o hranilni 
vrednosti se zagotovijo na zunanji 
embalaži, razen če spadajo v 
kategorijo živil, ki so izključena iz 
te priloge).

- živila v notranji embalaži, ki niso 
namenjena prodaji brez zunanje 
embalaže (informacije o hranilni 
vrednosti se zagotovijo na zunanji 
embalaži, razen če spadajo v 
kategorijo živil, ki so izključena iz 
te priloge).

- izbori izdelkov in darilni seti;
- mešani skupinski paketi;
- žvečilni gumi.

Or. en

Obrazložitev

Figure Božička in velikonočnega zajčka iz čokolade ali sladkorja so dovršeni tradicionalni 
izdelki, ki ne bi smeli biti popačeni s oznakami o hranilni vrednosti na sprednji strani in bi 
zato morali biti popolnoma izvzeti iz obveznih informacij o hranilni vrednosti. Embalaža s 
površino, manjšo od 100 cm², zaradi pomanjkanja prostora ni primerna za prehrambene 
oznake .

Predlog spremembe 680
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– predelani proizvodi, ki so bili le v enem 
postopku predelave z dimljenjem ali 

– predelani proizvodi, ki so bili le v enem 
postopku predelave z dimljenjem ali 
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zorenjem in zajemajo eno sestavino ali 
kategorijo sestavin;

zorenjem, ter sadje in zelenjava, ki sta bila 
posušena in morebiti rehidrirana z 
dodajanjem vode, in zajemajo eno 
sestavino ali kategorijo sestavin;

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe obravnava predelavo, ki ne zmanjšuje bistvene kakovosti proizvoda. 
Postopek sušenja in zorenje ne spreminjata strukture proizvoda v primeru sliv, paradižnikov, 
marelic ali fig. Zato je logično, da so ti sušeni proizvodi izvzeti iz navedbe označbe hranilne 
vrednosti v osrednjem vidnem polju.

Predlog spremembe 681
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- vode za prehranjevanje ljudi, vključno s 
tistimi, v katerih so edine dodane sestavine 
ogljikov dioksid in/ali arome;

- naravne mineralne vode ali druge vode 
za prehranjevanje ljudi, vključno s tistimi, 
v katerih so edine dodane sestavine 
ogljikov dioksid in/ali arome; 

Or. en

Obrazložitev

Vode: Člen 28(1), oddelek 3, predloga pravi: „Določbe tega oddelka se ne uporabljajo za 
živila na področju uporabe naslednje zakonodaje: (b) Direktive Sveta 80/777/EGS o 
približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod."
Da bi se izognili nejasnostim, je pomembno, da obstaja samo ena izjema v skladu s prilogo 
IV, ki pokriva vso ustekleničeno vodo, podobno kot Direktiva 90/496, člen 1.2.
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Predlog spremembe 682
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- vode za prehranjevanje ljudi, vključno s 
tistimi, v katerih so edine dodane sestavine 
ogljikov dioksid in/ali arome;

- naravne mineralne vode ali druge vode 
za prehranjevanje ljudi, vključno s tistimi, 
v katerih so edine dodane sestavine 
ogljikov dioksid in/ali arome; 

Or. en

Predlog spremembe 683
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- zelišča, začimbe ali njihove mešanice; - zelišča, začimbe, začimbna sredstva in 
njihove mešanice;

Or. en

Obrazložitev

Zelišča: pojasnilo.

Predlog spremembe 684
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- zelišča, začimbe ali njihove mešanice; - zelišča, začimbe, začimbna sredstva in 
njihove mešanice;

Or. en
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Predlog spremembe 685
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- sladkor;

Or. en

Obrazložitev

Sladkor: sladkor je sestavljen iz enega zlahka prepoznavnega hranila, kar potrošnikov ne 
zavaja.

Predlog spremembe 686
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- sladkor.

Or. en

Predlog spremembe 687
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- žvečilni gumi

Or. en
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Obrazložitev

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.

Predlog spremembe 688
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- izdelki žvečilnih gumijev

Or. de

Obrazložitev

Proizvodi žvečilnih gumijev ne vsebujejo pomembnih količin hranilnih snovi, ki jih zadeva 
uredba, in niso namenjeni zaužitju. Poleg tega je njihov prispevek k dnevnemu vnosu kalorij 
zanemarljiv.

Predlog spremembe 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 25 cm;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Nanaša se na predlog spremembe k členu 17, odstavek 2a (novo), kjer je bil ta stavek dodan 
členu z obrazložitvijo, da naj bi bilo navajanje informacij o hranilni vrednosti na svetovnem 
spletu obvezno in da morajo biti informacije na voljo na kraju nakupa.

Predlog spremembe 690
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 25 cm2;

- živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 100 cm2;

Or. en

Obrazložitev

100 cm²: predlagane izjeme za majhno embalažo (površina, manjša od 25 cm²) ne bo mogoče 
izvajati. Velikost bi bilo treba povečati (največja 100 cm²), da bi zadostili zahtevam trga.

Predlog spremembe 691
Avril Doyle

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 25 cm2;

- živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina, v primeru miniaturnih 
stekleničk pa največja oznaka, je manjša 
od 25 cm2;

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih dejavnostih, predvsem pri žganih pijačah, je zelo razširjena prodaja malih, 
običajno 5-centilitrskih stekleničk.  Zaradi njihove majhnosti in ker so namenjene pokušnji, bi 
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bilo primerno, da izjema glede nekaterih zahtev za označevanje velja tudi zanje.  Vendar pa 
pri steklenicah ni enostavno določiti njihove največje površine.  Zato je preprosteje, 
nenazadnje tudi za nadzorne organe, če je odločujoči dejavnik za podelitev izjeme največja 
velikost oznake. 

Predlog spremembe 692
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- sezonske slaščice in figure iz sladkorja 
in čokolade.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 693
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga IV – alineja 19 a b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- izbori izdelkov in darilni seti;

- mešani skupinski paketi;
- žvečilni gumi.

Or. en

Obrazložitev

Izvzeti bi bilo treba tudi proizvode, kot so izbori izdelkov in darilni seti, mešani skupinski 
paketi in žvečilni gumi.
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Predlog spremembe 694
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- živila brez velike hranilne vrednosti, ki 
zagotavljajo manj kot 25 kcal in manj kot 
3,5 % dnevnih potreb soli, maščobe in 
nasičenih maščobnih kislin (glede na 
povprečno dnevno porabo).

Or. de

Obrazložitev

Proizvodi za osvežitev daha in drugi podobni proizvodi za razliko od običajnih živil ne 
prispevajo glavnih hranilnih snovi k prehrani in zato zanje ne bi smele veljati enake zahteve 
označevanja kot za običajna živila. Izvzetje takih živil iz predpisov o označevanju hranilnih 
vrednosti zagotavlja, da lahko ti proizvodi ohranijo majhno embalažo, zaradi česar se je 
mogoče izogniti dodatnim odpadkom. 

Predlog spremembe 695
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga V – del A in B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DEL A – IME ŽIVILA črtano
1. V državi članici trženja je 
dovoljena uporaba imena živila, pod 
katerim se proizvod zakonito proizvaja in 
trži v državi članici proizvodnje.
Kadar pa uporaba drugih določb te 
uredbe, zlasti tistih iz člena 9, 
potrošnikom v državi članici trženja ne bi 
omogočila razpoznavanja dejanske narave 
živila in njegovega razlikovanja od živil, s 
katerim bi ga lahko zamenjali, ime živila 
spremljajo druge opisne informacije, ki se 
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navedejo v bližini imena živila.
2. V izjemnih primerih se ime živila 
države članice proizvodnje ne uporablja v 
državi članici trženja, kadar se tako 
poimenovano živilo glede sestave ali 
proizvodnje tako razlikuje od živila, 
znanega pod tem imenom, da določbe 
točke 1 ne zadostujejo za zagotovitev 
pravilne obveščenosti potrošnika v državi 
članici trženja.
3. Ime, zaščiteno kot intelektualna 
lastnina, blagovna znamka ali izmišljeno 
ime, ne sme nadomestiti imena živila.
DEL B – OBVEZNI SPREMNI 
PODATKI OB IMENU ŽIVILA
1. Ime živila vključuje ali ga 
spremljajo navedbe o fizikalnem stanju 
živila ali posebni obdelavi živila (na 
primer v prahu, zamrznjeno sušeno, 
globoko zamrznjeno, hitro zamrznjeno, 
koncentrirano, dimljeno), v vsakem 
primeru, v katerem bi opustitev take 
navedbe lahko zavedla kupca.
2. Živila, ki so bila obdelana z 
ionizirajočim sevanjem, morajo nositi eno 
od naslednjih navedb:
„obsevano“ ali „obdelano z ionizirajočim 
sevanjem“.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se vključi v navedeni člen.
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Predlog spremembe 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 2 a – (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri imenu živila na oznaki mesnega 
izdelka v obliki kosa, rezine, dela, porcije 
mesa ali soljenega mesa je treba navesti:
(a) vse dodane sestavine drugačnega 
živalskega izvora od preostalega mesa; ter
(b) dodano vodo v naslednjih primerih:
- pri kuhanem in nekuhanem mesu ali 
kuhanem soljenem mesu dodano vodo, ki 
presega 5% teže izdelka
- pri nekuhanem soljenem mesu dodano 
vodo, ki presega 10% teže izdelka.

Or. en

Obrazložitev

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Predlog spremembe 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 2 b – (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pri imenu živila na oznaki izdelka iz 
ribjega mesa v obliki kosa, fileta, rezine 
ali porcije ribe je treba navesti:
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(a) dodane sestavine iz zelenjave ali mesa, 
ki ni ribjega izvora;  ter
(b) dodano vodo, ki presega 5% teže 
izdelka.

Or. en

Obrazložitev

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Predlog spremembe 698
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga V – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Merila glede sestavin, preverjena na 
podlagi dnevnega povprečja:

črtano

Vsebno
st 
maščo
b

Vezno 
tkivo: 
razmerje 
mesnih 
beljakovin

– pusto mleto 
meso

≤ 7 % ≤ 12

– mleto čisto 
goveje meso

≤ 20 % ≤ 15

– mleto meso, ki 
vsebuje prašičje 
meso

≤ 30 % ≤ 18

– mleto meso ≤ 25 % ≤ 15
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drugih vrst
2. Z odstopanjem od zahtev iz poglavja IV 
oddelka V Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 
oznaka vsebuje tudi naslednje besede:
– „odstotek maščob manjši od ...“,
– vezivno tkivo: „razmerje med vezivnim tkivom 
in mesnimi beljakovinami manjše od…“
3. Države članice lahko dovolijo dajanje 
mletega mesa, ki ni skladno z merili iz točke 1 
tega dela, na svoj nacionalni trg pod nacionalno 
oznako, ki je ni mogoče zamenjati z oznakami iz 
člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004.

Or. en

Predlog spremembe 699
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga VI – del A – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Mešanice 
začimb ali zelišč, 
pri čemer nobena 
sestavina ne 
prevladuje 
bistveno v deležu 
teže.

Navedejo se 
lahko v 
drugačnem 
zaporedju, če 
seznam sestavin 
spremlja navedba 
„v spremenljivem 
deležu“.

5. Mešanice in 
pripravki začimb 
ali zelišč, pri 
čemer nobena 
sestavina ne 
prevladuje 
bistveno v deležu 
teže.

Navedejo se 
lahko v 
drugačnem 
zaporedju, če 
seznam sestavin 
spremlja navedba 
„v spremenljivem 
deležu“.

Or. de

Obrazložitev

Dosedanjo ureditev je treba ohraniti, oslej so bili vključeni tudi pripravki začimb.
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Predlog spremembe 700
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sestavine, ki spadajo v eno od spodaj 
navedenih kategorij živil in so sestavine 
drugega živila, je treba poimenovati le z 
imenom navedene kategorije. 

Komisija lahko sprejme seznam splošnih 
poimenovanj za aditive za živila in 
encime, ki se lahko uporabljajo namesto 
njihovih specifičnih imen. Navedeni 
ukrep, katerega namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3). Sestavine, ki spadajo v eno od 
spodaj navedenih kategorij živil in so 
sestavine drugega živila, je treba 
poimenovati le z imenom navedene 
kategorije.

Or. en

Obrazložitev

Številni aditivi imajo zelo dolga in/ali tehnična imena, ki potrošnikom ne dajejo dodatnih 
informacij, zavzamejo po veliko prostora na oznaki. Zato bi bila uporaba krajših in 
splošnejših imen upravičena.

Predlog spremembe 701
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Škrobi in 
škrobi, 
modificirani s 
fizikalnim 
postopkom ali 
encimi

„Škrob“ 4. Škrobi in 
škrobi, 
modificirani s 
fizikalnim 
postopkom ali
encimi, pražen ali 
dekstriniran 
škrob, škrob, 
modificiran s 

„Škrob“
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kislinsko ali 
alkalno obdelavo 
in beljen škrob.

Or. de

Obrazložitev

Generično ime „škrob“ je treba dopolniti s poimenovanje pražen ali dekstriniran škrob, 
škrob, modificiran s kislinsko ali alkalno obdelavo ali beljen škrob. Te snovi se v praksi 
uporabljajo pri proizvodnji živil in se dodajo na seznam sestavin. Direktiva 95/2/ES o aditivih 
za živila jih izrecno izključuje iz področja uporabe.

Predlog spremembe 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

17. Skeletno mišičevje1 vrst sesalcev in perutnine, 
za katero je bilo ugotovljeno, da je primerno za 
prehrano ljudi, z naravno vsebovanim ali priraslim 
tkivom, pri katerem vsebnosti skupne maščobe in 
vezivnega tkiva ne presegata vrednosti, navedenih 
spodaj, in kadar je meso sestavina drugega živila. 
Proizvodi, ki so opredeljeni kot „mehansko izkoščeno 
meso“, so iz te opredelitve izključeni.

„… meso “ in ime(-na)2 vrste 
živali, iz katere je meso.

Najvišja vsebnost maščobnega in vezivnega tkiva za 
sestavine pod imenovanjem „… meso“.
Vrsta Maš

čob
a 
(%)

Vezivno 
tkivo3 (%)

Sesalci (razen kunčjega 
in svinjskega mesa) in 
vrste mešanega mesa, 

25 25

                                               
1 Trebušna prepona in žvekalke so del skeletnega mišičevja, srce, jezik, mišičevje glave (z izjemo 

žvekalke), mišičevje zapestja, gleženj in rep pa so izključeni.
2 Za označevanje v angleškem jeziku se lahko to imenovanje nadomesti z generičnim imenom sestavine 

zadevne vrste živali.
3 Vsebnost vezivnega tkiva se izračuna na podlagi razmerja med vsebnostjo kolagena in vsebnostjo 

mesnih beljakovin. Vsebnost kolagena pomeni vsebnost hidroksiprolina, pomnožena s faktorjem 8.
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pri katerem prevladuje 
meso sesalcev.
Svinjsko meso 30 25
Perutninsko in kunčje 
meso

15 10

Če so te najvišje vrednosti presežene, vendar so vsa 
druga merila za opredelitev „mesa“ izpolnjena, je 
treba vsebnost „… mesa“ ustrezno znižati, seznam 
sestavin pa mora poleg izraza „… meso“ navesti 
prisotnost maščob in/ali vezivnega tkiva.

Predlog spremembe

17. Skeletno mišičevje1 vrst sesalcev in perutnine, 
za katero je bilo ugotovljeno, da je primerno za 
prehrano ljudi, z naravno vsebovanim ali priraslim 
tkivom, kadar je meso sestavina drugega živila. 
Proizvodi, ki so opredeljeni kot „mehansko izkoščeno 
meso“, so iz te opredelitve izključeni.

„… meso “ in ime(-na)2 vrste 
živali, iz katere je meso, čemur 
sledita navedba "od tega" in 
delež v celotnem maščobnem in 
vezivnem tkivu (v %).

Or. en

Obrazložitev

Nesprejemljivo je, da so lahko živalski proizvodi, ki so do tudi do 55% sestavljeni iz 
maščobnega in vezivnega tkiva, označeni kot "meso". Odstotek maščobnega in vezivnega 
tkiva bi zato moral biti vedno naveden na seznamu sestavin.

Predlog spremembe 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18. Vse vrste 
proizvodov, ki jih 

Opredelitev 
„mehansko 

18. Vse vrste 
proizvodov, ki jih 

„mehansko 
izkoščeno meso “ 

                                               
1 Trebušna prepona in žvekalke so del skeletnega mišičevja, srce, jezik, mišičevje glave (z izjemo 

žvekalke), mišičevje zapestja, gleženj in rep pa so izključeni.
2 Za označevanje v angleškem jeziku se lahko to imenovanje nadomesti z generičnim imenom sestavine 

zadevne vrste živali.
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zajema 
opredelitev 
„mehansko 
izkoščeno meso“.

izkoščeno meso“ 
in ime(-na) (3) 
vrste živali, iz 
katere je meso 
dobljeno.

zajema 
opredelitev 
„mehansko 
izkoščeno meso“.

in ime(-na)(3) 
vrste živali, iz 
katere je meso 
dobljeno, čemur 
sledita navedba 
"od tega" in 
delež v celotnem 
maščobnem in 
vezivnem tkivu (v 
%).

Or. en

Obrazložitev

Nesprejemljivo je, da so lahko živalski proizvodi, ki so do tudi do 55% sestavljeni iz 
maščobnega in vezivnega tkiva, označeni kot "meso". Odstotek maščobnega in vezivnega 
tkiva bi zato moral biti vedno naveden na seznamu sestavin.

Predlog spremembe 704
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga VI – del C – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Aditivi za živila in encimi, razen tistih iz 
člena 21(b), ki spadajo v eno od kategorij 
iz tega dela, je treba imenovati z imenom 
navedene kategorije, ki mu po potrebi sledi 
značilno ime ali številka ES. Če sestavina 
spada v več kot eno kategorijo, se navede 
kategorija, ki ustreza glavni funkciji tega 
živila. Vendar mora ime „modificirani 
škrob“ vedno dopolnjevati navedba 
njegovega značilnega rastlinskega izvora, 
kadar ta sestavina lahko vsebuje gluten.

Aditivi za živila in encimi, razen tistih iz 
člena 21(b), ki spadajo v eno od kategorij 
iz tega dela, je treba imenovati z imenom 
navedene kategorije ali, kjer je na voljo, s 
splošnim ali z generičnim imenom, ki mu 
po potrebi sledi značilno ime ali številka 
ES. Če sestavina spada v več kot eno 
kategorijo, se navede kategorija, ki ustreza 
glavni funkciji tega živila.

Or. en

Obrazložitev

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
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Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or

“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.

According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Predlog spremembe 705
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Priloga VI – del C – seznam

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kislina Kislina
Regulator kislosti Regulator kislosti
Sredstvo proti sprijemanju Sredstvo proti sprijemanju
Sredstvo proti penjenju Sredstvo proti penjenju
Antioksidant Antioksidant
Sredstvo za povečanje prostornine Sredstvo za povečanje prostornine
Barvilo Barvilo
Emulgator Emulgator
Emulgirne soli1 Emulgirne soli2

Encimi *
Utrjevalec Utrjevalec
Sredstvo za ojačanje arome (ojačevalec 
arome)

Sredstvo za ojačanje arome (ojačevalec 
arome)

Sredstvo za obdelavo moke Sredstvo za obdelavo moke
Želirno sredstvo Želirno sredstvo
Glazirno sredstvo Glazirno sredstvo
Sredstvo za ohranjanje vlage Sredstvo za ohranjanje vlage
Modificirani škrob3 Modificirani škrob4

Konzervans Konzervans

                                               
1 Samo za topljene sire in proizvode na osnovi topljenih sirov.
2 Samo za topljene sire in proizvode na osnovi topljenih sirov.
3 Ni treba navesti značilnega imena ali številke ES.
4 Ni treba navesti značilnega imena ali številke ES.
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Potisni plin Potisni plin
Sredstvo za vzhajanje Sredstvo za vzhajanje
Stabilizator Stabilizator
Sladilo Sladilo
Sredstvo za zgostitev (gostila) Sredstvo za zgostitev (gostila)

* Ni treba navesti značilnega imena ali 
številke ES.

Or. en

Obrazložitev

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes,bread improvers and bread mixes.

Predlog spremembe 706
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Priloga VI – del C – seznam

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kislina Kislina
Regulator kislosti Regulator kislosti
Sredstvo proti sprijemanju Sredstvo proti sprijemanju
Sredstvo proti penjenju Sredstvo proti penjenju
Antioksidant Antioksidant
Sredstvo za povečanje prostornine Sredstvo za povečanje prostornine
Barvilo Barvilo
Emulgator Emulgator
Emulgirne soli1 Emulgirne soli

Utrjevalec Utrjevalec
Sredstvo za ojačanje arome (ojačevalec 
arome)

Sredstvo za ojačanje arome (ojačevalec 
arome)

Sredstvo za obdelavo moke Sredstvo za obdelavo moke
Želirno sredstvo Želirno sredstvo
                                               
1 Samo za topljene sire in proizvode na osnovi topljenih sirov.
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Glazirno sredstvo Glazirno sredstvo
Sredstvo za ohranjanje vlage Sredstvo za ohranjanje vlage
Modificiran škrob1 Modificiran škrob 

Ekstrakt celuloze*
Konzervans Konzervans
Potisni plin Potisni plin
Sredstvo za vzhajanje Sredstvo za vzhajanje
Stabilizator Stabilizator
Sladilo Sladilo
Sredstvo za zgostitev (gostila) Sredstvo za zgostitev (gostila)

_____
Ni treba navesti značilnega imena ali številke ES.

Or. de

Obrazložitev

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Predlog spremembe 707
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga VI – del D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Arome se poimenujejo z besedo 
„aroma(-e)“ ali z bolj natančnim imenom 
ali opisom arome.

1. Brez vpliva na odstavek 2 se arome 
poimenujejo z

– „aroma(-e)“ ali z bolj natančnim 
imenom ali opisom arome, če mešanica 
vsebuje arome, opredeljene v členu 
3(2)(b), (c), (d), (e), (f), (g) in (h) Uredbe 
(ES) št. 1334/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2008 o aromah in nekaterih živilskih 

                                               
1 Ni treba navesti značilnega imena ali številke ES.
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sestavinah z aromatičnimi lastnostmi za 
uporabo v in na živilih (*);

2. Kinin in/ali kofein, ki se uporabljata 
kot aroma pri proizvodnji ali pripravi živil, 
se poimensko navedeta na seznamu 
sestavin takoj za besedo „aroma(-e)“.

– "aroma(-e) dima" ali"aroma(-e) dima, 
pridobljene iz "živil(a) ali kategorije živil 
ali vira(-ov)"" (npr. aroma dima, 
pridobljena iz bukve), če mešanica 
vsebuje arome, opredeljene v členu 3(2)(f) 
uredbe (ES) št. 1334/2008 in daje hrani 
aromo dima. 

3. Besedo „naravna“ ali kateri koli drug 
izraz bistveno enakega pomena se lahko 
uporabi le za arome, katerih aromatične 
komponente vsebujejo izključno 
aromatične snovi iz člena 1(2)(b)(i) 
Direktive 88/388/EGS in/ali aromatične 
pripravke iz člena 1(2)(c) navedene 
direktive.

2. Beseda "naravna" se za opis arom 
uporablja v skladu s členom 16 uredbe 
(ES) št. 1334/2008.

4. Če ime arome vsebuje sklic na 
rastlinsko ali živalsko naravo ali izvor 
uporabljene snovi, se beseda „naravna“ 
ali druga beseda z bistveno enakim
pomenom sme uporabiti le v primeru, 
kadar je aromatična komponenta 
izolirana z ustreznim fizikalnim 
postopkom, encimatskim ali 
mikrobiološkim postopkom ali s 
tradicionalnim postopkom priprave živil 
izključno ali skoraj izključno iz živila ali 
zadevnega nosilca arome.

3. Z odstopanjem od odstavka 6 člena 16 
uredbe (ES) št. 1334/2008 se lahko beseda 
"naravna" uporablja tudi, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz odstavkov 4 ali 5 tega 
člena.

____
(*) UL L 354, 31. 12 .2008, str. 34

Or. en

Obrazložitev

Predlog je treba prilagoditi nedavno objavljeni uredbi (ES) št. 1334/2008, ki določa pravila 
za poimenovanje arom.  Vendar pa so izrazi kot "naravna aroma jagode z drugimi naravnimi 
aromami" dolgi: podjetja bi morala imeti možnost uporabiti krajše poimenovanje – "naravna 
aroma" – če to želijo.
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Predlog spremembe 708
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga VIII – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

OZNAČBA NETO KOLIČINE OZNAČBA NETO KOLIČINE
1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

(1) Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

b) katerih neto količina je manjša od 
5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

b) katerih neto količina je manjša od 
5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

c) koncentriranih juh, bujonov, omak 
pečenke, začimbnih omak in solatnih 
prelivov, ki so označeni s prostornino v 
litrih ali mililitrih, ki je potrebna za 
njihovo končno pripravo; 
d) predpakiranih proizvodov s 
pecilnim praškom in kvasom za peko, ki 
so označeni s težo moke, pri predelavi 
katerih še vedno zadostuje količina po 
predvidenem obdobju skladiščenja v 
sistemu trgovanja. 
e) predpakiranih pudingov v prahu 
in podobnih proizvodov kot tudi suhih 
proizvodov za pireje, cmoke in podobne 
priloge, kjer je označena količina 
tekočine, ki je potrebna za njihovo 
pripravo.

Or. de

Obrazložitev

S temi dodatki se ohrani obstoječa zakonodaja. Za proizvode, kot so juhe, omake in drugi 
omenjeni proizvodi, je za potrošnika najpomembnejše, da se navede količina končnega 
proizvoda, saj za njihov nakup ni odločilno, s kakšno količino jušnega pripravka ali pripravka 
za omake se ta količina doseže.
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Predlog spremembe 709
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

(a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

(a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

(b) katerih neto količina je manjša od 
5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

(b) katerih neto količina je manjša od 
5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

(c) katerih neto količina je manjša od 
50 g pri slaščicah, čokoladnih in drugih 
izdelkih iz kakava ter izdelkih, katerih 
glavna sestavina so mandlji ali oreški ali 
druge oljnice; 
(d) katerih neto količina je manjša od 
100 g pri piškotih, tortah in drugih finih 
pekovskih izdelkih;
(e) in brez vpliva na specifično 
zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno ima kar nekaj držav uveljavljena nacionalna odstopanja od označbe neto količine 
(npr. Francija, Nemčija, Irska, Združeno kraljestvo).  Če ta niso več možna, mora priloga 
določiti 50 g in 100 g kot najnižji skupni imenovalec. 

Predlog spremembe 710
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba neto količine ni obvezna v 1. Označba neto količine ni obvezna v 
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primeru živil: primeru živil:
(a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

(a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

(b) katerih neto količina je manjša od 
5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

(b) katerih neto količina je manjša od 
5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

(c) katerih neto količina je manjša od 
50 g pri slaščicah, čokoladnih in drugih 
izdelkih iz kakava ter izdelkih, katerih 
glavna sestavina so mandlji ali oreški ali 
druge oljnice; 
d) katerih neto količina je manjša od 
100 g pri piškotih, tortah in drugih finih 
pekovskih izdelkih;
e) in brez vpliva na specifično 
zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno ima kar nekaj držav uveljavljena nacionalna odstopanja od označbe neto količine 
(npr. Francija, Nemčija, Irska, Združeno kraljestvo).  Če ta niso več možna, mora priloga 
določiti 50 g in 100 g kot najnižji skupni imenovalec. 

Predlog spremembe 711
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

(a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

(a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso;

(aa) ki se prodajajo po kosih;
(ab) ki se stehtajo v prisotnosti kupca ali

(b) katerih neto količina je manjša od (b) katerih neto količina je manjša od 
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5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

10 g ali 10 ml; vendar ta določba ne velja 
za začimbe in zelišča.

Or. en

Obrazložitev

Minimalna neto količina je za veliko živil premajhna, saj lahko npr. slaba razporeditev 
lešnikov v tablici čokolade, da je izdelek pretežak.  Zato za minimalno neto količino 
predlagamo 10 g (prostornina 10cm3).

Predlog spremembe 712
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 
prostornino ali maso in se prodajajo po 
kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali

b) katerih neto količina je manjša od 
5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

b) katerih neto količina je manjša od 
5 g ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.

c) za katere so odstopanja določena v 
drugih predpisih.

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev terminologiji, ki se uporablja v direktivi o označevanju 2000/13/ES. 
Ne zadeva slovenske različice.

K črki c: opozarja se na člen 2(2) direktive 2001/111/ES o sladkorjih (izjema so izdelki z neto 
maso, manjšo od 20 g). Zato je treba v odstavku 3 pojasniti, da morajo te posebne določbe še 
naprej veljati.
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Predlog spremembe 713
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Neto količina živila se določi v skladu 
z določbami Skupnosti ali, kjer teh ni, z 
nacionalnimi določbami.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s členom 24.

Predlog spremembe 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar se trdno živilo pojavlja v 
tekočem mediju, se prav tako navede 
odcejena neto teža živila.

5. Kadar se trdno živilo pojavlja v 
tekočem mediju, se prav tako navede 
odcejena neto teža živila. Cena kilograma 
takega živila se osnuje izključno na 
odcejeni neto teži.

Or. en

Obrazložitev

S to določbo se prepreči zavajanje potrošnikov glede označene cene.
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Predlog spremembe 715
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar se trdno živilo pojavlja v 
tekočem mediju, se prav tako navede 
odcejena neto teža živila.

5. Kadar se trdno živilo pojavlja v 
tekočem mediju, se prav tako navede 
odcejena neto teža živila v času pakiranja.

Or. en

Obrazložitev

Trdno živilo v tekočem mediju spremeni neto težo od časa proizvodnje do časa prodaje 
potrošniku, zaradi običajnega medsebojnega vpliva trdnega živila in tekočega medija. Obseg 
spremembe neto teže je odvisen od vrste okoliščin, npr. časa, temperature ter pogojev prevoza 
in shranjevanja. Zato bi bilo treba navesti neto težo v času proizvodnje, kadar je proizvajalec 
živila v celoti odgovoren za proizvod in lahko navede pravilno neto težo.

Predlog spremembe 716
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar se trdno živilo pojavlja v 
tekočem mediju, se prav tako navede 
odcejena neto teža živila.

5. Kadar se trdno živilo pojavlja v 
tekočem mediju, se prav tako navede 
odcejena neto teža živila v času pakiranja.

Or. en

Obrazložitev

Trdno živilo v tekočem mediju spremeni neto težo od časa proizvodnje do časa prodaje 
potrošniku, zaradi običajnega medsebojnega vpliva trdnega živila in tekočega medija. Obseg 
spremembe neto teže je odvisen od vrste okoliščin, npr. časa, temperature ter pogojev prevoza 
in shranjevanja. Zato bi bilo treba navesti neto težo v času proizvodnje, kadar je proizvajalec 
živila v celoti odgovoren za proizvod in lahko navede pravilno neto težo.
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Predlog spremembe 717
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga IX – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DATUM MINIMALNEGA ROKA 
TRAJANJA

NAVEDBA DATUMA

Or. en

Obrazložitev

Označevanje datuma povzroča zmedo glede tega, kateri datumi naj bi se navajali za katera 
živila.  Namen tega predloga spremembe je poenostaviti predlog in tako pomagati 
proizvajalcem, da pravilno navedejo ustrezen datum.

Predlog spremembe 718
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga IX – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Datum minimalnega roka trajanja
se navede:

1. Datum se navede:

Or. en

Obrazložitev

Označevanje datuma povzroča zmedo glede tega, kateri datumi naj bi se navajali za katera 
živila.  Namen tega predloga spremembe je poenostaviti predlog in tako pomagati 
proizvajalcem, da pravilno navedejo ustrezen datum.
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Predlog spremembe 719
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga IX – odstavek 1 – točka d – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Ob upoštevanju določb Skupnosti, 
ki določajo druge vrste navedbe datuma, se 
navedba roka trajnosti ne zahteva za:

(d) Upoštevaje predpise Skupnosti, ki 
določajo druge vrste navedbe datuma, se 
navedba datuma ne zahteva za:

Or. en

Obrazložitev

Označevanje datuma povzroča zmedo glede tega, kateri datumi naj bi se navajali za katera 
živila.  Namen tega predloga spremembe je poenostaviti predlog in tako pomagati 
proizvajalcem, da pravilno navedejo ustrezni datum.

Predlog spremembe 720
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Priloga IX – odstavek 1 – točka d – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pekovsko ali slaščičarsko pecivo, ki se 
glede na vrsto običajno uživa v 24 urah po 
izdelavi,

– pekovsko ali slaščičarsko pecivo, če se
proda v 24 urah po izdelavi,

Or. fr

Obrazložitev

Rok, ki se upošteva, je rok prodaje in ne rok porabe potrošnika, česar ni mogoče predvideti.
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Predlog spremembe 721
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Priloga IX – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) datum uporabe je označen na vsakem 
posameznem predpakiranem obroku.

Or. fr

Obrazložitev

Posamezne obroke je mogoče ločiti z embalažo ali s pakiranjem, v katerem se prodajajo, pri 
čemer je nujno, da je na vsakem obroku, ki ga je mogoče ločiti, označen datum uporabe.

Predlog spremembe 722
Péter Olajos

Predlog uredbe
Priloga XI – del A - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRIPOROČENI VNOSI VITAMINOV IN 
MINERALOV (ODRASLI)

PRIPOROČENI DNEVNI VNOSI 
VITAMINOV IN MINERALOV 
(ODRASLI)

Or. en

Obrazložitev

Redakcijska opomba.
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Predlog spremembe 723
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga XI - del A - odstavek 1 - tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vitamin A (µg) 800 Vitamin A (µg) 800

Vitamin D (µg) 5 Vitamin D (µg) 5

Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12

Vitamin K (µg) 75

Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80

Tiamin (mg) 1,4 Tiamin (Vitamin 
B1) (mg)

1,1

Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4

Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16

Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (µg) 200 Folna kislina

(µg)
200

Vitamin B12 (µg) 1 Vitamin B12 (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
Pantotenska 
kislina (mg)

6 Pantotenska 
kislina (mg)

6

Kalij (mg) 2000
Klorid (mg) 800

Kalcij (mg) 800 Kalcij (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Železo (mg) 14 Železo (mg) 14

Magnezij (mg) 300 Magnezij (mg) 375
Cink (mg) 15 Cink (mg) 10

Baker (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
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Selen (µg) 55
Krom (µg) 40
Molibden (µg) 50

Jod (µg) 150 Jod (µg) 150

Or. de

Obrazložitev

Vrednosti priporočenih dnevnih vnosov je treba prilagoditi novim referenčnim vrednostim v 
skladu s spremembami v Direktivi 2008/100/ES o označevanju hranilne vrednosti živil.

Predlog spremembe 724
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga XI - del A - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati 15 % priporočenega 
vnosa, navedenega v točki 1, na 100 g ali 
100 ml ali na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok.

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati 

- 15 % PDV na 100 g ali porcijo za 
trdna živila ali

- 7,5 % PDV na 100ml ali porcijo za 
tekoča živila ali

- 5 % PDV na 100 kcal (12 % PDV 1 MJ) 
ali 

- količino, določeno na podlagi 
odstopanj v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 1925/2006 
Evropskega Parlamenta in Sveta z 
dne 20. decembra 2006 o dodajanju 
vitaminov, mineralov in nekaterih 
drugih snovi živilom,

- na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok oziroma sta količina in 
število obrokov jasno navedena na 
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embalaži.

Or. en

Obrazložitev

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Predlog spremembe 725
Péter Olajos

Predlog uredbe
Priloga XI - del A - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati 15 % priporočenega 
vnosa, navedenega v točki 1, na 100 g ali 
100 ml ali na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok.

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati 

- 15 % PDV na 100 g ali porcijo za 
trdna živila ali

- 7,5 % PDV na 100ml ali porcijo za 
tekoča živila ali

- 5 % PDV na 100 kcal (12 % PDV 1 MJ) 
ali 

- količino, določeno na podlagi 
odstopanj v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 1925/2006 
Evropskega Parlamenta in Sveta z 
dne 20. decembra 2006 o 
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dodajanju vitaminov, mineralov in 
nekaterih drugih snovi živilom ali 
na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok. 

.

Or. en

Obrazložitev

Za pijače, ki se lahko uživajo v večjih količinah kot trdna živila, je 15 % PDV previsoka raven 
za znatno količino. V skladu s Codex Alimentarius bi bila razumnejša vrednost 7,5 % na 
100 ml ali na porcijo (brez omejitve, da lahko embalaža vsebuje en obrok). Ob upoštevanju 
pristopa v Codexu je treba vključiti določbe za določitev znatne količine glede „na obrok“ ali 
„na porcijo“ (kar je zlasti pomembno pri živilih, ki se uživajo v obrokih nad 100 g).

Predlog spremembe 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Predlog uredbe
Priloga XI - del A - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določitvi znatne količine je praviloma
treba upoštevati 15 % priporočenega 
vnosa, navedenega v točki 1, na 100 g ali 
100 ml ali na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok.

Praviloma je treba upoštevati 15 % PDV 
na 100 g ali porcijo za trdna živila ali 
7,5 % PDV na 100 ml ali porcijo za tekoča 
živila ali 5 % PDV na 100 kcal (12 % 
PDV 1MJ) ali količino, določeno na 
podlagi odstopanj v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 
2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in 
nekaterih drugih snovi živilom.

Or. en

Obrazložitev

Pri razumni vrednosti znatne količine se upošteva energijska gostota nekaterih živil, ki so 
pripravljena, da zadovoljujejo določene hranilne potrebe, ter da se tekoča živila pogosto 
uživa v večjih količinah. Znatna količina na obrok bi morala biti brez omejitve, da lahko 
embalaža vsebuje en obrok.
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Predlog spremembe 727
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Priloga XI - del A - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati 15 % priporočenega 
vnosa, navedenega v točki 1, na 100 g ali 
100 ml ali na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok.

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati 15 % priporočenega vnosa
na 100 g ali 7,5% priporočenega vnosa na 
100 ml ali 5 % priporočenega vnosa na 
100 kcal ali na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok.

Or. en

Predlog spremembe 728
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Priloga XI - del A - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati 15 % priporočenega 
vnosa, navedenega v točki 1, na 100 g ali 
100 ml ali na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok.

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati 15 % priporočenega vnosa
na 100 g ali 7,5 % priporočenega vnosa 
na 100 ml ali 5 % priporočenega vnosa na 
100 kcal ali na paket, če ta vsebuje en sam 
obrok oziroma sta količina in število 
obrokov jasno navedena na embalaži.

Or. en

Obrazložitev

Če se upošteva le priporočeni vnos na 100 g, 100 ml ali na paket, se zanemari, da se bodo 
nekateri proizvodi uživali v drugačnih količinah. Pri živilih, ki vsebujejo veliko vode, in/ali 
živila z nizko energetsko vrednostjo se glede na predlog ne bo mogoče sklicevati na vsebnost 
vitaminov in mineralov. Temu se je treba izogniti.
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Predlog spremembe 729
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga XI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DEL B – PRIPOROČENI VNOSI 
ENERGIJE IN IZBRANIH HRANILNIH 
SNOVI RAZEN VITAMINOV IN 
MINERALOV (ODRASLI)

črtano

Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos

Energijska 
vrednost 8400 kJ (2000 kcal)

Skupna maščoba 70 g
Nasičene 
maščobne kisline 20 g

Ogljikovi hidrati 230 g

Sladkorji 90 g

Sol 6 g

Or. de

Obrazložitev

Zaradi črtanja člena 31(3)(1).

Predlog spremembe 730
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga XI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DEL B – PRIPOROČENI VNOSI 
ENERGIJE IN IZBRANIH HRANILNIH 

črtano
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SNOVI RAZEN VITAMINOV IN 
MINERALOV (ODRASLI)
Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos

Energijska 
vrednost

8400 kJ (2000 kcal)

Skupna maščoba 70 g
Nasičene 
maščobne kisline

20 g

Ogljikovi hidrati 230 g
Sladkorji 90 g
Sol 6 g

Or. en

Obrazložitev

Posledica črtanja v zvezi s členom 31(3). 

Predlog spremembe 731
Niels Busk

Predlog uredbe
Priloga XI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DEL B – PRIPOROČENI VNOSI 
ENERGIJE IN IZBRANIH HRANILNIH 
SNOVI RAZEN VITAMINOV IN 
MINERALOV (ODRASLI)

črtano

Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos

Energijska 
vrednost

8400 kJ (2000 kcal)

Skupna maščoba 70 g
Nasičene 
maščobne kisline

20 g

Ogljikovi hidrati 230 g
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Sladkorji 90 g
Sol 6 g

Or. en

Obrazložitev

Z označevanjem priporočenega dnevnega vnosa se potrošniku ne posreduje dovolj informacij 
potrošnikom. Na primer pol litra kokakole ustreza dvema obrokoma, čeprav običajno to 
količino zaužije ena oseba. Jabolko bo glede na vsebnost sladkorja videti manj zdravo kot 
mlečna čokolada Kinder ali čips, kar pa potrošnika navaja k razmišljanju, da ni velike razlike 
med uživanjem sadja, mlečne čokolade ali čipsa. 

Predlog spremembe 732
Johannes Lebech

Predlog uredbe
Priloga XI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DEL B – PRIPOROČENI VNOSI 
ENERGIJE IN IZBRANIH HRANILNIH 
SNOVI RAZEN VITAMINOV IN 
MINERALOV (ODRASLI)

črtano

Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos

Energijska 
vrednost

8400 kJ (2000 kcal)

Skupna maščoba 70 g
Nasičene 
maščobne kisline

20 g

Ogljikovi hidrati 230 g
Sladkorji 90 g
Sol 6 g

Or. en

Obrazložitev

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
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which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behavior. 

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Predlog spremembe 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga XI – del B – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energijska 
vrednost 

ali 
hranilna 

snov

Priporočeni 
vnos

Energijska 
vrednost 

ali 
hranilna 

snov

Priporočeni vnos

Energijska 
vrednost

8400 kJ
 (2000 kcal)

Energijska 
vrednost

Skupna maščoba 70 g Skupna maščoba

Nasičene 
maščobn

20 g Nasičene 
maščobn



AM\762309SL.doc 65/79 PE418.220v01-00

SL

e kisline e kisline

Ogljikovi hidrati 230 g Ogljikovi hidrati

Sladkorji 90 g Sladkorji

Sol 6 g Sol

_______
* Vrednosti se določijo glede na člen 31 
odstavek 3a (novo)

Or. en

Obrazložitev

Trenutno predvidene vrednosti v prilogi XI ne izhajajo iz neodvisnih raziskav in se razlikujejo 
od priporočil agencije Združenega kraljestva za standarde živil (UK Food Standards Agency) 
ali Svetovne zdravstvene organizacije. Evropska agencija za varnost hrane zdaj pripravlja 
take vrednosti priporočenega vnosa in bo predvidoma spomladi 2009 predstavila svoje 
predloge. Te predloge bi bilo treba upoštevati pri opredeljevanju priporočenega vnosa. 
Povezano s predlogom spremembe člena 31(3)(a)(novo).

Predlog spremembe 734
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga XI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DEL B – PRIPOROČENI VNOSI 
ENERGIJE IN IZBRANIH 
HRANILNIH SNOVI RAZEN 
VITAMINOV IN MINERALOV 
(ODRASLI)

DEL B – PRIPOROČENI VNOSI 
ENERGIJE IN IZBRANIH 
HRANILNIH SNOVI RAZEN 
VITAMINOV IN MINERALOV 
(ODRASLI)

Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos

Energijska 
vrednost

8400 kJ (2000 
kcal)

Energijska 
vrednost

8400 kJ (2000 
kcal)
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Skupna maščoba 70 g Skupna maščoba 70 g

Nasičene 
maščobne kisline

20 g Nasičene 
maščobne kisline

20 g

Ogljikovi hidrati 230 g Ogljikovi hidrati 230 g

Sladkorji 90 g Sladkorji 90 g

Sol 6 g Natrij 2,4 g

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 735
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga XI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DEL B – PRIPOROČENI VNOSI 
ENERGIJE IN IZBRANIH 
HRANILNIH SNOVI RAZEN 
VITAMINOV IN MINERALOV 
(ODRASLI)

DEL B – PRIPOROČENI VNOSI 
ENERGIJE IN IZBRANIH 
HRANILNIH SNOVI RAZEN 
VITAMINOV IN MINERALOV 
(ODRASLI)

Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos

Energijska 
vrednost

8400 kJ (2000 
kcal)

Energijska 
vrednost

(2000 kcal)

Skupna maščoba 70 g Skupna maščoba 70 g
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Nasičene 
maščobne kisline

20 g Nasičene 
maščobne kisline

20 g

Ogljikovi hidrati 230 g Ogljikovi hidrati 230 g

Sladkorji 90 g Sladkorji 90 g

Sol 6 g Sol 6 g

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s prilogo XIII, del A.

Predlog spremembe 736
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Priloga XI – del B a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prostovoljna navedba referenčnih 
priporočenih dnevnih vnosov za otroke na 
embalaži prehrambenih izdelkov, če so 
izrecno namenjeni otrokom.

Or. hu

Obrazložitev

Pri izdelkih, ki so izrecno namenjeni otrokom, je nujno vedeti prehransko vrednost proizvoda, 
izraženo glede na priporočeni dnevni vnos za otroke, da se lahko starši odgovorno odločijo, 
ali bodo za svoje otroke določen proizvod kupili.
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Predlog spremembe 737
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga XII - tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ogljikovi 
hidrati (razen 
poliolov)

4 kcal/g —17 kJ/g – ogljikovi hidrati 
(razen poliolov)

4 kcal/g 

– polioli 2,4 kcal/g —10 kJ/g – polioli 2,4 kcal/g 

– beljakovine 4 kcal/g —17 kJ/g – beljakovine; 4 kcal/g 

– maščoba 9 kcal/g —37 kJ/g – maščoba 9 kcal/g 

– salatrimi 6 kcal/g — 25 kJ/g – salatrimi 6 kcal/g 

– alkohol 
(etanol)

7 kcal/g —29 kJ/g – alkohol (etanol) 7 kcal/g 

– organska 
kislina

3 kcal/g — 13 kJ/g – organska kislina 3 kcal/g 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s prilogo XIII, del A.

Predlog spremembe 738
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga XII - tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ogljikovi 
hidrati (razen 
poliolov)

4 kcal/g — 17 kJ/g. – ogljikovi 
hidrati (razen 
poliolov)

4 kcal/g
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– polioli 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. – polioli 2,4 kcal/g

– beljakovine 4 kcal/g — 17 kJ/g. – beljakovine 4 kcal/g

– maščoba 9 kcal/g — 37 kJ/g. – maščoba 9 kcal/g

– salatrimi 6 kcal/g — 25 kJ/g. – salatrimi 6 kcal/g

– alkohol 
(etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. – alkohol (etanol) 7 kcal/g 

– organska 
kislina

3 kcal/g — 13 kJ/g. – organska 
kislina

3 kcal/g

Or. de

Obrazložitev

Izračun z dvema različnima enotama privede do nasprotujočih si rezultatov zaradi neskladnih 
faktorjev pretvorbe. Ker potrošniki bolje razumejo mersko enoto „kcal“ kot pa „kJ“, je treba 
navedbo podati samo v „kcal“.

Predlog spremembe 739
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga XIII - del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enote, ki se uporabijo na označbi hranilne
vrednosti, so naslednje:

Enote, ki se uporabijo za označevanje
hranilne vrednosti, so naslednje:

– Energijska 
vrednost

kJ in kcal – Energijska 
vrednost

kcal

– maščoba grami (g) – maščoba grami (g)

– ogljikovi hidrati – ogljikovi hidrati

– vlaknine – vlaknine

– beljakovine – beljakovine

– Sol – natrij;
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– vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

– vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

– druge snovi enote, ki ustrezajo 
posameznim 
zadevnim snovem

– druge snovi enote, ki ustrezajo 
posameznim 
zadevnim snovem

Or. de

Obrazložitev

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).

Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Predlog spremembe 740
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga XIII - del A - tabela – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Energijska 
vrednost 

kJ in kcal – Energijska 
vrednost 

kcal

Or. en

Obrazložitev

Energijska vrednost živila naj bo navedena zgolj v kcal, saj je postal izraz kalorija v Evropi 
splošno znan.
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Predlog spremembe 741
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga XIII - del A - tabela – vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Sol – natrij

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 742
Péter Olajos

Predlog uredbe
Priloga XIII - del B - odstavek 2 - tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

maščoba g maščoba g
od tega: od tega:

– nasičene 
maščobne kisline

g – nasičene 
maščobne kisline

g

– transmaščobe g – transmaščobe g
– mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g – mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g

– poli-nenasičene 
maščobne kisline

g – poli-nenasičene 
maščobne kisline

g

– holesterol mg

Or. en
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Obrazložitev

Pri prehranskih trditvah kot sta „z malo holesterola“ ali „brez holesterola“ je treba navesti 
količino holesterola. Zato bi morala uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 
omogočati, da se v tabeli v prilogi XIII del B in C navede količina holesterola.

Predlog spremembe 743
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga XIII – del C – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energijska 
vrednost

kJ in kcal Energijska 
vrednost

kcal

maščoba g beljakovine g

od tega Ogljikovi hidrati g

– nasičene 
maščobne kisline

g od tega

– transmaščobe g – sladkorji; g

– mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g – polioli g

– poli-nenasičene 
maščobne kisline

g – škrob g

ogljikovi hidrati g maščoba

od tega od tega

– sladkorji g – nasičene 
maščobne kisline

g

– polioli g – mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g

– škrob g – poli-nenasičene 
maščobne kisline

g

vlaknine g – transmaščobne g
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kisline

beljakovine g – holesterol mg

Sol g – vlaknine g

vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 

Priloge XI

natrij g

vitamini* in 
minerali

* okrajšava „vit“ 
je dovoljena

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

druge snovi enote, 
prilagojene 
posameznim 
snovem

Or. de

Obrazložitev

Pri označbi hranilne vrednosti je treba ohraniti dosedanji vrstni red hranilnih snovi (in sicer:
energijska vrednost, beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe). Splošno sklicevanje na uvodni 
izjavi 32 in 33, da so „... nekateri hranilni elementi, ki so pomembni za javno zdravje ...“ ne 
daje osnove za spremembo vrstnega reda. Poleg tega se vsa prehranska priporočila nanašajo 
na navedena glavna hranila, potrošniki so se na ta način navajanja že navadili in se ga 
„naučili“.

Predlog spremembe 744
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Priloga XIII – del C – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energijska 
vrednost

kJ in kcal Energijska 
vrednost

kcal

maščoba g maščoba g
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od tega od tega

– nasičene 
maščobne kisline

g – nasičene 
maščobne kisline

g

– transmaščobe g – transmaščobe g

– mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g – mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g

– poli-nenasičene 
maščobne kisline

g – poli-nenasičene 
maščobne kisline

g

ogljikovi hidrati g ogljikovi hidrati g

od tega od tega

– sladkorji g – sladkorji g

– polioli g – polioli g

– škrob g – škrob g

vlaknine g vlaknine g

beljakovine g beljakovine g

natrij g

od tega

Sol g – Sol g

holesterol mg

vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 29(2).
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Predlog spremembe 745
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga XIII – del C – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energijska 
vrednost

kJ in kcal Energijska 
vrednost

kJ in kcal

maščoba g maščoba g

od tega od tega

– nasičene 
maščobne kisline

g – nasičene 
maščobne kisline

g

– transmaščobe g – transmaščobe g

mono-nenasičene 
maščobne kisline

g – mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g

– poli-nenasičene 
maščobne kisline

g – poli-nenasičene 
maščobne kisline

g

ogljikovi hidrati g ogljikovi hidrati g

od tega od tega

– sladkorji g – sladkorji g

– polioli g – polioli g

– škrob g – škrob g

vlaknine g vlaknine g

beljakovine g beljakovine g

Sol g natrij g

vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 746
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga XIII - del C - naslov in tabela - stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaporedje zapisa energijske vrednosti in 
hranilnih snovi na označbi hranilne 
vrednosti

Zaporedje zapisa energijske vrednosti in 
hranilnih snovi na prostovoljno razširjeni
označbi hranilne vrednosti

Zaporedje zapisa informacij o energijski 
vrednosti in hranilnih snoveh je naslednje, 
kakor je primerno:

Zaporedje zapisa informacij o energijski 
vrednosti in hranilnih snoveh je naslednje, 
kakor je primerno:

Energijska vrednost Energijska vrednost

beljakovine 

maščoba maščoba

od tega od tega

– nasičene maščobne kisline – nasičene maščobne kisline

– transmaščobe – transmaščobe

– mono-nenasičene maščobne kisline – mono-nenasičene maščobne kisline

– poli-nenasičene maščobne kisline – poli-nenasičene maščobne kisline 



AM\762309SL.doc 77/79 PE418.220v01-00

SL

ogljikovi hidrati ogljikovi hidrati

od tega od tega

– sladkorji – sladkorji

– polioli – polioli

– škrob – škrob

vlaknine vlaknine

beljakovine

Sol Sol

vitamini in minerali vitamini in minerali

Or. de

Obrazložitev

Beljakovine so življenjsko pomembnejša hranilna snov, zato jim na seznamu pripada 
prednostno mesto (gl. priloga I, odstavek 1(b)).

Predlog spremembe 747
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga XIII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA XIII a

Čitljivost

1. Opredelitev srednjega črkovnega pasu.
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Or. en

Obrazložitev

Ta nova priloga je potrebna, da se opredeli velikost pisave, ki je večja ali enaka 1,2 mm.

Predlog spremembe 748
John Bowis

Predlog uredbe
Priloga XIII b (novo)

Predlog spremembe

PRILOGA XIII b
Čitljivost
Pri oblikovanju oznake je treba upoštevati naslednja merila. Če ni mogoče izpolniti enega 
ali več meril, je treba upoštevati večjo velikost črk, kot je določena v členu 14(1).
Merilo Priporočilo Merska enota Se je treba 

izogniti

Kontrast Črna pisava na 
belem ozadju ali 
dober barvni 
kontrast

70% 
svetlost

Črna pisava na 
temnem ozadju

Svetla pisava na 
svetlem ozadju

Zelena/rdeča ali 
druge 
kombinacije, ki 
otežujejo branje 
barvno slepim.

Vrsta pisave in 
format

Odprta pisava, kot 
je arial, za črke

Krepka pisava, če 
se ohrani kakovost 

Okrasne pisave

Osenčene pisave 
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tiska Poševne pisave

Razporeditev Besedilo se začne 
na levem robu in 
je levo 
poravnano

Samodejni 
preskok besedila 
v novo vrstico

Kakovost tiska, 
odvisna od 
metode

Pri tiskalnih 
sistemih, katerih 
kakovost tiska je 
morda nižja, si je 
treba prizadevati 
za visoko ostrino 
in ločljivost 
besedila ter 
poravnanost in 
registracijo 
barve.

Prazen prostor 
okrog besedila

Primerno velik 
prostor okrog 
tiskanega 
besedila

Vsaj 80 % 
velikosti črk

Površine Matirana tiskana 
površina

Kovinske in 
bleščeče površine 

Hrapave
površine

Or. en

Obrazložitev

Ta nova priloga dodaja skupino meril čitljivosti, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju 
oznak. 
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