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Predlog spremembe 144
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
-

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. hu

Obrazložitev

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Predlog spremembe 145
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Glede na široko ponudbo okoljskih 
oznak, ki zagotavljajo, da so prehranski 
proizvodi na primer bio, eko ali organski, 
ne da bi vsebovale razlago, kako se to 
doseže, mora Komisija v posvetovanju z 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi 
oblikovati predloge za merila kakovosti, 
na katerih morajo temeljiti te oznake, da 
ne bi zavajale potrošnikov.

Or. en
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Predlog spremembe 146
Avril Doyle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Obstaja javni interes za povezavo med 
prehrano in zdravjem ter izbiro ustrezne 
prehrane, ki ustreza potrebam 
posameznika. Komisija v Beli knjigi o 
strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi 
s prehrano, prekomerno telesno težo in 
debelostjo ugotavlja, da je označevanje 
hranilne vrednosti pomembno orodje za 
obveščanje potrošnikov o sestavi živil ter 
jim pomaga, da lahko izbirajo na podlagi 
informacij. Strategija potrošniške politike 
EU 2007–2013 poudarja, da je omogočanje 
izbire potrošnikom na podlagi informacij 
bistveno za učinkovito konkurenco in 
blaginjo potrošnikov. Poznavanje osnovnih 
načel prehranjevanja in ustrezne 
informacije o hranilni vrednosti na živilih 
lahko znatno prispevajo k temu, da se 
potrošnikom omogoči izbira živil na 
podlagi informacij.

(10) Obstaja javni interes za povezavo med 
prehrano in zdravjem ter izbiro ustrezne 
prehrane, ki ustreza potrebam 
posameznika. Komisija v Beli knjigi o 
strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi 
s prehrano, prekomerno telesno težo in 
debelostjo ugotavlja, da je označevanje 
hranilne vrednosti pomembno orodje za 
obveščanje potrošnikov o sestavi živil ter 
jim pomaga, da lahko izbirajo na podlagi 
informacij. Kampanje za informiranje in 
izobraževanje so pomemben mehanizem 
za izboljšanje razumevanja informacij o 
živilih potrošnikov. Strategija potrošniške 
politike EU 2007–2013 poudarja, da je 
omogočanje izbire potrošnikom na podlagi 
informacij bistveno za učinkovito 
konkurenco in blaginjo potrošnikov. 
Poznavanje osnovnih načel prehranjevanja 
in ustrezne informacije o hranilni vrednosti 
na živilih lahko znatno prispevajo k temu, 
da se potrošnikom omogoči izbira živil na 
podlagi informacij.

Or. en

Obrazložitev

Izboljšanja prehranjevanja in razumevanja prehrambenih lastnosti živil pri potrošnikih ni 
mogoče doseči samo z označevanjem. Potrošniki še vedno ne razumejo nekaterih informacij 
na oznakah, zato je nujno, da se države članice bolj potrudijo z informacijskimi kampanjami, 
s katerimi bi se razumevanje potrošnikov izboljšalo.
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Predlog spremembe 147
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pravila Skupnosti se morajo 
uporabljati samo za podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 
organizacije. Operacije, kot so občasno 
ravnanje, streženje in prodajanje živil, ki 
ga izvajajo posamezniki na prireditvah, kot 
so dobrodelne prireditve ali sejmi in 
srečanja lokalnih skupnosti, niso zajete v 
področje uporabe te uredbe.

(15) Pravila Skupnosti se morajo 
uporabljati samo za podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 
organizacije. Operacije, kot so občasna 
dobava tretjim osebam, streženje in 
prodajanje živil, ki ga izvajajo 
posamezniki, na primer  na dobrodelnih
prireditvah ali sejmih in srečanjih lokalnih 
skupnosti, niso zajete v področje uporabe 
te uredbe. Gostinske storitve, ki jih 
zagotavljajo prevozna podjetja, morajo biti 
zajete v tej uredbi samo v primeru, ko se 
opravljajo na relacijah med dvema 
točkama na ozemlju Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Tukaj je pomembna oddaja živil tretjim osebam in ne ravnanje z njimi; preprečevanje 
podvojevanja. Prevozna podjetja na relacijah, ki se začnejo in končajo v državi zunaj EU, 
morda ne bodo našla dobaviteljev, ki bi izpolnjevali zahteve informiranja. Če bi ta uredba 
zajela podjetja, ki opravljajo storitve na takšnih relacijah, bi lahko podjetja s sedežem v EU 
postavila v slabši konkurenčni položaj, saj bi bila uredba zavezujoča le za ta podjetja. 

Predlog spremembe 148
Jules Maaten

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pravila Skupnosti se morajo 
uporabljati samo za podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 

(15) Pravila Skupnosti se morajo 
uporabljati samo za podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 
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organizacije. Operacije, kot so občasno 
ravnanje, streženje in prodajanje živil, ki 
ga izvajajo posamezniki na prireditvah, kot 
so dobrodelne prireditve ali sejmi in 
srečanja lokalnih skupnosti, niso zajete v 
področje uporabe te uredbe.

organizacije. Operacije, kot so občasno 
ravnanje, streženje in prodajanje živil, ki 
ga izvajajo posamezniki na prireditvah, kot 
so dobrodelne prireditve ali sejmi in 
srečanja lokalnih skupnosti, niso zajete v 
področje uporabe te uredbe. Ta uredba ne 
velja za gostinske storitve prevoznih 
podjetij, če se zagotavljajo na povezavah iz 
krajev izven ozemlja Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ko podjetje posluje zunaj držav EU, se utegne zgoditi, da ne najde dobaviteljev, ki bi 
izpolnjevali zahteve po informacijah o živilih.

Predlog spremembe 149
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pravila Skupnosti se morajo 
uporabljati samo za podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 
organizacije. Operacije, kot so občasno 
ravnanje, streženje in prodajanje živil, ki 
ga izvajajo posamezniki na prireditvah, kot 
so dobrodelne prireditve ali sejmi in 
srečanja lokalnih skupnosti, niso zajete v 
področje uporabe te uredbe.

(15) Pravila Skupnosti se morajo 
uporabljati samo za podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 
organizacije. Operacije, kot so občasno 
ravnanje, streženje in prodajanje živil, ki 
ga izvajajo posamezniki na prireditvah, kot 
so dobrodelne prireditve, ki jih 
organizirajo prostovoljci v korist združenj, 
kongregacij ali šol (ali podobnih 
organizacij) in sejmi in srečanja lokalnih 
skupnosti, niso zajete v področje uporabe 
te uredbe.

Or. sv

Obrazložitev

Namen zakonodaje je, da čim bolj pomaga potrošnikom, da dobijo informacije o hranilni 
vrednosti živil. Ni smiselno, da so zahteve po teh postopkih začasne narave. Nemogoče je, da 
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ljudje, ki opravljajo prostovoljno, občasno, nesebično dejavnost, izpolnjujejo stroge pogoje, 
ki jih v tej uredbi zahteva zakonodajalec. Ker v teh primerih potrošnik ni v odvisnem položaju 
do proizvajalca/prodajalca, ni razloga, da bi za te dejavnosti veljali takšni pogoji.

Predlog spremembe 150
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zakonodaja o informacijah o živilih 
mora zagotavljati zadostno prožnost, da je 
lahko v koraku z novimi zahtevami 
potrošnikov glede informacij, ter 
ravnovesje med varstvom notranjega trga 
in razlikami v razumevanju potrošnikov v 
državah članicah.

(16) Zakonodaja o informacijah o živilih 
mora zagotavljati ravnovesje med 
varstvom notranjega trga in razlikami v 
razumevanju potrošnikov v državah 
članicah.

Or. fr

Obrazložitev

V zakonodajno revizijo, ki jo bo predstavila Komisija, je treba vključiti morebitne prihodnje 
nove zahteve.

Predlog spremembe 151
Avril Doyle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vendar je treba nove zahteve po 
obveznih informacijah o živilih oblikovati 
le, če in kadar je to potrebno, v skladu z 
načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in 
trajnosti.

(19) Vendar je treba nove zahteve po 
obveznih informacijah o živilih oblikovati 
le, če in kadar je to potrebno, v skladu z 
načeli subsidiarnosti, sorazmernosti, 
preglednosti in trajnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Za ohranjanje skladnosti s sedanjimi cilji EU v zvezi s polnim delovanjem notranjega trga je 
bistvenega pomena, da se o vsaki novi zahtevi obvestijo vse zainteresirane strani in da jo te 
temeljito proučijo, s čimer se zagotovi njena upravičenost, ter da ne bo preprečevala prostega 
pretoka blaga. 

Predlog spremembe 152
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za upoštevanje sprememb in razvoja 
na področju informacij o živilih je treba 
oblikovati določbe za pooblastitev 
Komisije, da spremeni seznam obveznih 
informacij z dodajanjem ali odstranitvijo 
podatkov, in za možnost razpoložljivosti 
nekaterih podatkov prek drugih sredstev. 
Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
morajo olajšati pravočasne in ustrezne 
spremembe zahtev po informacijah o 
živilih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določbe o sprejetju za spremembo seznama obveznih informacij in da se omogoči dostop do 
nekaterih navedb podatkov na druge načine so večja sprememba uredbe in se jih zato ne bi 
smelo obravnavati v postopku komitologije, temveč v postopku soodločanja.
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Predlog spremembe 153
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za upoštevanje sprememb in razvoja 
na področju informacij o živilih je treba 
oblikovati določbe za pooblastitev 
Komisije, da spremeni seznam obveznih 
informacij z dodajanjem ali odstranitvijo 
podatkov, in za možnost razpoložljivosti 
nekaterih podatkov prek drugih sredstev. 
Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
morajo olajšati pravočasne in ustrezne 
spremembe zahtev po informacijah o 
živilih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določbe o sprejetju za spremembo seznama obveznih informacij in da se omogoči dostop do 
nekaterih navedb podatkov na druge načine so večja sprememba uredbe in se jih zato ne bi 
smelo obravnavati v postopku komitologije, temveč v postopku soodločanja.

Predlog spremembe 154
Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za upoštevanje sprememb in razvoja 
na področju informacij o živilih je treba 
oblikovati določbe za pooblastitev 
Komisije, da spremeni seznam obveznih 
informacij z dodajanjem ali odstranitvijo 
podatkov, in za možnost razpoložljivosti 
nekaterih podatkov prek drugih sredstev. 
Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
morajo olajšati pravočasne in ustrezne 
spremembe zahtev po informacijah o 

črtano
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živilih.

Or. en

Obrazložitev

Določbe o sprejetju za spremembo seznama obveznih informacij in da se omogoči dostop do 
nekaterih navedb podatkov na druge načine so večja sprememba uredbe in se jih zato ne bi 
smelo obravnavati v postopku komitologije, temveč v postopku soodločanja.

Predlog spremembe 155
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za upoštevanje sprememb in razvoja 
na področju informacij o živilih je treba 
oblikovati določbe za pooblastitev 
Komisije, da spremeni seznam obveznih 
informacij z dodajanjem ali odstranitvijo 
podatkov, in za možnost razpoložljivosti 
nekaterih podatkov prek drugih sredstev. 
Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
morajo olajšati pravočasne in ustrezne 
spremembe zahtev po informacijah o 
živilih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določbe o sprejetju za spremembo seznama obveznih informacij in da se omogoči dostop do 
nekaterih navedb podatkov na druge načine so večja sprememba uredbe in se jih zato ne bi 
smelo obravnavati v postopku komitologije, temveč v postopku soodločanja.



AM\765208SL.doc 11/109 PE416.699v02-00

SL

Predlog spremembe 156
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za upoštevanje sprememb in razvoja 
na področju informacij o živilih je treba 
oblikovati določbe za pooblastitev 
Komisije, da spremeni seznam obveznih 
informacij z dodajanjem ali odstranitvijo 
podatkov, in za možnost razpoložljivosti 
nekaterih podatkov prek drugih sredstev. 
Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
morajo olajšati pravočasne in ustrezne 
spremembe zahtev po informacijah o 
živilih.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Postopek komitologije se lahko uporablja le za postranske ukrepe. Vse spremembe 
obvezujočih določb je treba opraviti s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe 157
Avril Doyle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Označbe na živilih morajo biti jasne in 
razumljive za pomoč potrošnikom, ki želijo 
več informacij pri izbiri živil in prehrane. 
Študije kažejo, da je čitljivost pomembna 
za povečanje možnosti vpliva informacij na 
označbah na uporabnike in da je majhnost 
črk eden glavnih vzrokov za 
nezadovoljstvo potrošnikov v zvezi z 
označbami na živilih.

(25) Označbe na živilih morajo biti jasne in 
razumljive za pomoč potrošnikom, ki želijo 
več informacij pri izbiri živil in prehrane. 
Študije kažejo, da je čitljivost pomembna 
za povečanje možnosti vpliva informacij na 
označbah na uporabnike, zato je treba 
dejavnike, kot so velikost, pisava, barva in 
kontrast črk upoštevati skupaj, da bi se 
zagotovilo zadovoljstvo potrošnikov v 
zvezi z označbami na živilih.
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Or. en

Obrazložitev

Čitljivost oznak je bistvena za potrošnike in bi morala soditi med zahteve tudi v novi uredbi. 
Vendar je pri ocenjevanju jasnosti oznak treba upoštevati številne dejavnike, ne samo velikost 
črk. 

Predlog spremembe 158
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Označbe na živilih morajo biti jasne in 
razumljive za pomoč potrošnikom, ki želijo
več informacij pri izbiri živil in prehrane. 
Študije kažejo, da je čitljivost pomembna 
za povečanje možnosti vpliva informacij na 
označbah na uporabnike in da je majhnost 
črk eden glavnih vzrokov za nezadovoljstvo 
potrošnikov v zvezi z označbami na živilih.

(25) Označbe na živilih morajo biti 
natančne, jasne, čitljive in razumljive za 
pomoč potrošnikom pri izbiri živil in 
prehrane. Študije kažejo, da je čitljivost 
pomembna za povečanje možnosti vpliva 
informacij na označbah na uporabnike in 
da je majhnost črk eden glavnih razlogov 
za nezadovoljstvo potrošnikov v zvezi z 
označbami na živilih.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe, namenjen vsem potrošnikom in skladnosti celotne uvodne izjave. 
Opozarja na to, da pri označevanju obstajajo minimalna merila, ki jih je treba upoštevati.

Predlog spremembe 159
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 

črtano
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sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih 
alkoholnih pijačah navedene informacije 
o njihovih sestavinah. 

Or. en

Obrazložitev

Res je, da imajo mešane alkoholne pijače (znane tudi kot alkopops) nekatere značilnosti, 
zaradi katerih bi bile upravičene do več pozornosti v zakonodaji o informacijah za 
potrošnika; za mlade so zelo privlačne in lahko prispevajo k prekomernemu pitju alkohola in 
znižanju starosti, pri kateri začnejo piti alkohol. vsebujejo umetna barvila in arome, podobne 
tistim za bombone (s katerimi se zakrije okus alkohola) ter veliko sladkorja. Nekatere 
vsebujejo tudi poživila, kot so kofein, ginseng, tavrin in gvarana.

Predlog spremembe 160
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih 
alkoholnih pijačah navedene informacije 
o njihovih sestavinah.

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij v primeru alkoholnih pijač, 
bodo Komisija in ustrezne zainteresirane 
strani izvedle raziskave, ki bodo pokazale, 
katere informacije so najbolj uporabne za 
potrošnike in kako jih je mogoče najbolj 
učinkovito podati. 

Or. de

Obrazložitev

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
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gewährleisten.

Predlog spremembe 161
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi prejetih 
informacij, morajo biti na mešanih 
alkoholnih pijačah navedene informacije o 
njihovih sestavinah.

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi prejetih 
informacij, morajo biti na mešanih 
alkoholnih pijačah označbe z 
informacijami o njihovih sestavinah in 
stopnji alkohola.

Or. fr

Obrazložitev

Mešane alkoholne pijače morajo biti označene kot take ter mora biti jasno navedeno, kakšen 
alkohol vsebujejo in koliko. Potrošniki morajo biti seznanjeni s posebnimi značilnostmi te 
vrste mešanih pijač, ki vsebujejo alkohol, v skladu s politiko boja proti alkoholu ter preveliki 
porabi alkohola.

Predlog spremembe 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih
alkoholnih pijačah navedene informacije o 
njihovih sestavinah. 

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na vseh alkoholnih 
pijačah, vključno z vinom, pivom, žganimi 
pijačami in mešanimi alkoholnimi 
pijačami navedene informacije o njihovih 
sestavinah. 
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Or. en

Predlog spremembe 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih
alkoholnih pijačah navedene informacije o 
njihovih sestavinah. 

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na alkoholnih 
pijačah navedene informacije o njihovih 
sestavinah.

Or. en

Obrazložitev

Ker je namen te uredbe visoka raven zdravja potrošnikov, mora ta določba veljati za vse 
alkoholne pijače.

Predlog spremembe 164
Riitta Myller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih
alkoholnih pijačah navedene informacije o 
njihovih sestavinah.

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na alkoholnih 
pijačah navedene informacije o njihovih 
sestavinah.

Or. fi
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Obrazložitev

Pomembno je, da so potrošniki seznanjeni s sestavinami alkoholnih pijač. To je zlasti 
pomembno za potrošnike, ki imajo na primer sladkorno bolezen.

Predlog spremembe 165
Riitta Myller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih 
alkoholnih pijačah. Posebna pravila 
Skupnosti že obstajajo za označevanje 
vina. Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z 
dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga 
za vino določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, 
kar zagotavlja, da so zajete vse stopnje 
verige ter da so potrošniki zaščiteni in 
ustrezno informirani. Ta zakonodaja 
zlasti natančno in izčrpno opisuje snovi, 
ki se bodo najverjetneje uporabljale v 
proizvodnem postopku, skupaj s pogoji za 
njihovo uporabo prek pozitivnega 
seznama enoloških praks in obdelav, pri 
čemer je vsakršna praksa, ki ni vključena 
v seznam, prepovedana. pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v 
seznam, prepovedana. Zato je vino na tej 
stopnji primerno izvzeti iz obveznosti 
navedbe sestavin in označbe hranilne 
vrednosti. Za pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 ter z namenom 
zagotoviti skladen pristop in skladnost s 
pogoji, določenimi za vino, se uporabljajo 

črtano
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iste izjeme. Vendar bo Komisija pripravila 
poročilo po petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe.

Or. fi

Obrazložitev

Pomembno je, da so potrošniki seznanjeni s sestavinami alkoholnih pijač. To je zlasti 
pomembno za potrošnike, ki imajo na primer sladkorno bolezen.

Predlog spremembe 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih 
alkoholnih pijačah. Posebna pravila 
Skupnosti že obstajajo za označevanje 
vina. Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z 
dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga 
za vino določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, 
kar zagotavlja, da so zajete vse stopnje 
verige ter da so potrošniki zaščiteni in 
ustrezno informirani. Ta zakonodaja 
zlasti natančno in izčrpno opisuje snovi, 
ki se bodo najverjetneje uporabljale v 
proizvodnem postopku, skupaj s pogoji za 
njihovo uporabo prek pozitivnega 
seznama enoloških praks in obdelav, pri 
čemer je vsakršna praksa, ki ni vključena 
v seznam, prepovedana. Zato je vino na tej 
stopnji primerno izvzeti iz obveznosti 
navedbe sestavin in označbe hranilne 
vrednosti. Za pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 

črtano
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parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 ter z namenom 
zagotoviti skladen pristop in skladnost s 
pogoji, določenimi za vino, se uporabljajo 
iste izjeme. Vendar bo Komisija pripravila 
poročilo po petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ker je namen te uredbe visoka raven zdravja potrošnikov, ni doumljivo, zakaj bi morale ravno 
alkoholne pijače imeti prednosti in biti izvzete iz zahtev za označevanje. 

Predlog spremembe 167
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za 
vino določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, 
kar zagotavlja, da so zajete vse stopnje 
verige ter da so potrošniki zaščiteni in 
ustrezno informirani. Ta zakonodaja 
zlasti natančno in izčrpno opisuje snovi, 
ki se bodo najverjetneje uporabljale v 
proizvodnem postopku, skupaj s pogoji za 
njihovo uporabo prek pozitivnega 

(28) Potrošnikom je pomembno zagotoviti 
informacije o alkoholnih pijačah.
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seznama enoloških praks in obdelav, pri 
čemer je vsakršna praksa, ki ni vključena 
v seznam, prepovedana. Zato je vino na tej 
stopnji primerno izvzeti iz obveznosti 
navedbe sestavin in označbe hranilne 
vrednosti. Za pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 ter z namenom 
zagotoviti skladen pristop in skladnost s 
pogoji, določenimi za vino, se uporabljajo 
iste izjeme. Vendar bo Komisija pripravila 
poročilo po petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 168
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih 
alkoholnih pijačah. Posebna pravila 
Skupnosti že obstajajo za označevanje 
vina. Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z 
dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga 
za vino določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, 
kar zagotavlja, da so zajete vse stopnje
verige ter da so potrošniki zaščiteni in 
ustrezno informirani. Ta zakonodaja 
zlasti natančno in izčrpno opisuje snovi, 
ki se bodo najverjetneje uporabljale v 
proizvodnem postopku, skupaj s pogoji za 

(28) Treba je jasno določiti, katere 
informacije potrebujejo potrošniki v zvezi 
z alkoholnimi pijačami. Zato bi bila 
uporaba nekaterih določb te uredbe za 
alkoholne pijače neustrezna. Posebna 
pravila Skupnosti za označevanje vina že 
obstajajo: Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 
in Uredba Sveta (ES) št. 1601/91. Enako 
velja za označevanje žganih pijač (Uredba 
(ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta). Da bi zagotovili skladen pristop 
do informacij o alkoholnih pijačah in 
skladnost z drugimi predpisi Skupnosti, v 
okviru te uredbe za alkoholne pijače ne 
smejo veljati zahteve označevanja v zvezi s 
sestavinami ali hranljivostjo. Vendar bo 
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njihovo uporabo prek pozitivnega 
seznama enoloških praks in obdelav, pri 
čemer je vsakršna praksa, ki ni vključena 
v seznam, prepovedana. Zato je vino na tej 
stopnji primerno izvzeti iz obveznosti 
navedbe sestavin in označbe hranilne 
vrednosti. Za pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 ter z namenom 
zagotoviti skladen pristop in skladnost s 
pogoji, določenimi za vino, se uporabljajo 
iste izjeme. Vendar bo Komisija pripravila 
poročilo po petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe.

Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Če bosta vino in pivo izvzeta, druge alkoholne pijače pa ne, ne bo mogoče uskladiti tega 
sektorja. Nekatere opredeljene proizvode bi se spodbujalo, druge pa diskriminiralo. 
Potrošniki bi bili zavedeni v zvezi z relativno sestavo različnih proizvodov. Zato je potrebno 
obdobje odstopanja, da bi jasneje ugotovili potrebe potrošnikov in zagotovili usklajen pristop. 

Predlog spremembe 169
Anne Laperrouze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za 
vino določa izčrpen sklop tehničnih 

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 
2008 o skupni ureditvi trga za vino in
Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991 z dne 10 
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standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, kar 
zagotavlja, da so zajete vse stopnje verige 
ter da so potrošniki zaščiteni in ustrezno 
informirani. Ta zakonodaja zlasti natančno 
in izčrpno opisuje snovi, ki se bodo 
najverjetneje uporabljale v proizvodnem 
postopku, skupaj s pogoji za njihovo 
uporabo prek pozitivnega seznama 
enoloških praks in obdelav,. pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v seznam, 
prepovedana. Zato je vino na tej stopnji 
primerno izvzeti iz obveznosti navedbe 
sestavin in označbe hranilne vrednosti. Za 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/89 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi za 
vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar bo 
Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

junija 1991 določata izčrpen sklop 
tehničnih standardov, ki v celoti zajemajo 
vse enološke prakse, metode proizvodnje 
ter načine predstavitve in označevanja vin 
in proizvodov iz vin, kar zagotavlja, da so 
zajete vse stopnje verige ter da so 
potrošniki zaščiteni in ustrezno 
informirani. Ta zakonodaja zlasti natančno 
in izčrpno opisuje snovi, ki se bodo 
najverjetneje uporabljale v proizvodnem 
postopku, skupaj s pogoji za njihovo 
uporabo prek pozitivnega seznama 
enoloških praks in obdelav, pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v seznam, 
prepovedana. Zato je vino na tej stopnji 
primerno izvzeti iz obveznosti navedbe 
sestavin in označbe hranilne vrednosti. Za 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/89 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi za 
vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar bo 
Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 170
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 

(28) Prav tako je potrošnikom 
pomembno zagotoviti informacije o drugih 
alkoholnih pijačah. Posebna pravila 
Skupnosti že obstajajo za označevanje 
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Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za 
vino1 določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, kar 
zagotavlja, da so zajete vse stopnje verige 
ter da so potrošniki zaščiteni in ustrezno 
informirani. Ta zakonodaja zlasti natančno 
in izčrpno opisuje snovi, ki se bodo 
najverjetneje uporabljale v proizvodnem 
postopku, skupaj s pogoji za njihovo 
uporabo prek pozitivnega seznama 
enoloških praks in obdelav, pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v seznam, 
prepovedana. Zato je vino na tej stopnji 
primerno izvzeti iz obveznosti navedbe 
sestavin in označbe hranilne vrednosti. Za 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/89 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi 
za vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar 
bo Komisija pripravila poročilo po petih 
letih od začetka veljavnosti te uredbe in 
lahko po potrebi predlaga posebne zahteve 
v okviru te uredbe.

vina. Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z 
dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za 
vino2 določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, kar 
zagotavlja, da so zajete vse stopnje verige 
ter da so potrošniki zaščiteni in ustrezno 
informirani. Ta zakonodaja zlasti natančno 
in izčrpno opisuje snovi, ki se bodo 
najverjetneje uporabljale v proizvodnem 
postopku, skupaj s pogoji za njihovo 
uporabo prek pozitivnega seznama 
enoloških praks in obdelav, pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v seznam, 
prepovedana. 

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba mora veljati tudi za alkoholne pijače.

                                               
1 UL L 179, 14.7.1999, str. 1.
2 UL L 179, 14.7.1999, str. 1.
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Predlog spremembe 171
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za 
vino določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, kar 
zagotavlja, da so zajete vse stopnje verige 
ter da so potrošniki zaščiteni in ustrezno 
informirani. Ta zakonodaja zlasti natančno 
in izčrpno opisuje snovi, ki se bodo 
najverjetneje uporabljale v proizvodnem 
postopku, skupaj s pogoji za njihovo 
uporabo prek pozitivnega seznama 
enoloških praks in obdelav, pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v seznam, 
prepovedana. Zato je vino na tej stopnji 
primerno izvzeti iz obveznosti navedbe 
sestavin in označbe hranilne vrednosti. Za
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/89 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi za 
vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar bo 
Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe. 

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 
2008 o skupni ureditvi trga za vino in 
Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991 z dne 10 
junija 1991 določata izčrpen sklop 
tehničnih standardov, ki v celoti zajemajo 
vse enološke prakse, metode proizvodnje 
ter načine predstavitve in označevanja vin 
in vinskih izdelkov, kar zagotavlja, da so 
zajete vse stopnje verige ter da so 
potrošniki zaščiteni in ustrezno 
informirani. Ta zakonodaja zlasti natančno 
in izčrpno opisuje snovi, ki se bodo 
najverjetneje uporabljale v proizvodnem 
postopku, skupaj s pogoji za njihovo 
uporabo prek pozitivnega seznama 
enoloških praks in obdelav, pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v seznam, 
prepovedana. Zato je vino na tej stopnji 
primerno izvzeti iz obveznosti navedbe 
sestavin in označbe hranilne vrednosti. Za 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/89 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi za 
vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar bo 
Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev obsega izjem za vina je treba spremeniti, da se zagotovi, da bodo vsi vinski 
izdelki, ki jih opredeljuje in ureja Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991, izvzeti iz obveznega 
navajanja seznama sestavin in označbe hranilne vrednosti. Vinske izdelke opredeljujeta in 
urejata Uredba (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino ter 
Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991 z dne 10. junija 1991 o aromatiziranih vinih in drugih 
izdelkih na osnovi vina.

Predlog spremembe 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila je obvezna, kadar koli je 
verjetno, da bo pomanjkanje teh 
informacij potrošnika zavedlo glede prave 
države izvora ali kraja porekla 
navedenega izdelka. V drugih primerih je 
odločitev o navedbi države izvora ali kraja 
porekla prepuščena nosilcem živilske 
dejavnosti. V vsakem primeru navedba 
države izvora ali kraja porekla potrošnika 
ne sme zavajati in mora temeljiti na jasno 
opredeljenih merilih, ki zagotavljajo enake 
konkurenčne pogoje za industrijo in 
izboljšujejo potrošnikovo razumevanje 
informacij v zvezi z državo izvora ali 
krajem porekla živila. Takšna merila se ne 
smejo uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

(29) Navedba države izvora kmetijskih 
surovin, uporabljenih v proizvodu, mora 
biti podana na najprimernejši način, da se 
zagotovi popolna preglednost in 
sledljivost. V vsakem primeru navedba 
države izvora ali kraja porekla potrošnika 
ne sme zavajati in mora temeljiti na jasno 
opredeljenih merilih, ki zagotavljajo enake 
konkurenčne pogoje za industrijo in 
izboljšujejo potrošnikovo razumevanje 
informacij v zvezi z državo izvora ali 
krajem porekla živila. Takšna merila se ne 
smejo uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je dodati opredelitev za „državo izvora“, da bi jo razlikovali od opredelitve kraja 
porekla.
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Predlog spremembe 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila se zagotovi, kadar koli je 
verjetno, da bo pomanjkanje teh informacij 
potrošnika zavedlo glede prave države 
izvora ali kraja porekla navedenega 
izdelka. V drugih primerih je odločitev o 
navedbi države izvora ali kraja porekla 
prepuščena nosilcem živilske dejavnosti. V 
vsakem primeru navedba države izvora ali 
kraja porekla potrošnika ne sme zavajati in 
mora temeljiti na jasno opredeljenih 
merilih, ki zagotavljajo enake konkurenčne 
pogoje za industrijo in izboljšujejo 
potrošnikovo razumevanje informacij v 
zvezi z državo izvora ali krajem porekla 
živila. Takšna merila se ne smejo 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

(29) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila je obvezna za živila, ki imajo 
samo eno sestavino ter za pomembno 
sestavino in opredeljujočo(-e) sestavino(-
e) v izdelkih iz več sestavin, pa tudi kadar 
koli je verjetno, da bo pomanjkanje teh 
informacij potrošnika zavedlo glede prave 
države izvora ali kraja porekla navedenega 
izdelka. V drugih primerih je odločitev o 
navedbi države izvora ali kraja porekla 
prepuščena nosilcem živilske dejavnosti. V 
vsakem primeru navedba države izvora ali 
kraja porekla potrošnika ne sme zavajati in 
mora temeljiti na jasno opredeljenih 
merilih, ki zagotavljajo enake konkurenčne 
pogoje za industrijo in izboljšujejo 
potrošnikovo razumevanje informacij v 
zvezi z državo izvora ali krajem porekla 
živila. Takšna merila se ne smejo 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o državi izvora/kraju porekla so za večino potrošnikov zelo dragocene. Zato 
morajo biti obvezne za živila z eno samo sestavino ter za pomembno sestavino in 
opredeljujočo(-e) sestavino(-e) v izdelkih iz več sestavin.
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Predlog spremembe 174
Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila se zagotovi, kadar koli je 
verjetno, da bo pomanjkanje teh informacij 
potrošnika zavedlo glede prave države 
izvora ali kraja porekla navedenega 
izdelka. V drugih primerih je odločitev o 
navedbi države izvora ali kraja porekla 
prepuščena nosilcem živilske dejavnosti. V 
vsakem primeru navedba države izvora ali 
kraja porekla potrošnika ne sme zavajati in 
mora temeljiti na jasno opredeljenih 
merilih, ki zagotavljajo enake konkurenčne 
pogoje za industrijo in izboljšujejo 
potrošnikovo razumevanje informacij v 
zvezi z državo izvora ali krajem porekla 
živila. Takšna merila se ne smejo 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

(29) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila je obvezna, kadar koli je 
verjetno, da bo pomanjkanje teh informacij
potrošnika zavedlo glede prave države 
izvora ali kraja porekla navedenega 
izdelka. V drugih primerih je odločitev o 
navedbi države izvora ali kraja porekla 
prepuščena nosilcem živilske dejavnosti. V 
vsakem primeru navedba države izvora ali 
kraja porekla potrošnika ne sme zavajati in 
mora temeljiti na jasno opredeljenih 
merilih, ki zagotavljajo enake konkurenčne 
pogoje za industrijo in izboljšujejo 
potrošnikovo razumevanje informacij v 
zvezi z državo izvora ali krajem porekla 
živila. Takšna merila se ne smejo 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Nepreferencialna pravila o poreklu 
blaga Evropske skupnosti določa 
Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti, njihove izvedbene določbe pa 
Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 
2. julija 1993 o določbah za izvajanje 
Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o 

(31) Nepreferencialna pravila o poreklu 
blaga Evropske skupnosti določa 
Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti, njihove izvedbene določbe pa 
Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 
2. julija 1993 o določbah za izvajanje 
Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o 
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carinskem zakoniku Skupnosti. 
Opredelitev države izvora živil bo temeljila 
na teh pravilih, ki so dobro znana 
trgovskim podjetjem in upravam, ter 
morala olajšati njihovo izvajanje. (32) 

carinskem zakoniku Skupnosti. 
Opredelitev države izvora živil bo temeljila 
na teh pravilih, ki so dobro znana 
trgovskim podjetjem in upravam, ter 
morala olajšati njihovo izvajanje. (32) Za 
meso in živila, ki vsebujejo meso, veljajo 
bolj razlikovalna pravila, v katerih se 
upoštevajo kraj rojstva, vzreje in zakola.

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da bi pri mesu označevali samo en kraj izvora, če so kraj rojstva, vzreje in 
zakola različni. Raziskave so pokazale, da so kraj rojstva, vzreje in zakola za potrošnike zelo 
pomembni.

Predlog spremembe 176
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a ) Nujno je zagotoviti razlago o 
hranilni vrednosti na sprednji strani 
embalaže.

Or. en

Predlog spremembe 177
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o vsebnosti 
hranilnih snovi zlasti mešanih alkoholnih 

(34) Potrošniki se morajo zavedati
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato velja poziv 
Komisiji in drugim zainteresiranim 
stranem, naj med obdobjem odstopanja 
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pijač. opravijo raziskave, da bi ugotovili, katere 
informacije so najbolj uporabne za 
potrošnike in kako bi jih najbolj 
učinkovito podali.

Or. de

Obrazložitev

Označevanje alkoholnih pijač v zvezi s hranilno vrednostjo in sestavinami je treba dodatno 
pregledati. Komisija mora predložiti enotne predloge, ki bodo veljali enako za vse alkoholne 
pijače.

Predlog spremembe 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o vsebnosti 
hranilnih snovi zlasti mešanih alkoholnih 
pijač.

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o energetski 
vrednosti in vsebnosti ogljikovih hidratov
vseh alkoholnih pijač.

Or. en

Predlog spremembe 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o vsebnosti 
hranilnih snovi zlasti mešanih alkoholnih 

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o vsebnosti 
hranilnih snovi alkoholnih pijač.
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pijač.

Or. en

Obrazložitev

Ker je namen te uredbe visoka raven zdravja potrošnikov, mora ta določba veljati za vse 
alkoholne pijače. 

Predlog spremembe 180
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zagotovljene informacije morajo biti 
glede na sedanjo raven znanja o prehrani 
preproste in lahko razumljive, ker to 
ustreza povprečnemu potrošniku in 
izpolnjuje namene informiranja, zaradi 
katerega je bilo označevanje uvedeno. 
Raziskave so pokazale, da so informacije v 
osrednjem vidnem polju ali na sprednji 
strani embalaže koristne za potrošnike pri 
odločanju o nakupu. Zaradi zagotavljanja, 
da lahko potrošniki pri kupovanju živil 
brez težav vidijo bistvene informacije o 
hranilni vrednosti, morajo biti takšne 
informacije v osrednjem vidnem polju na 
oznaki.

(37) Zagotovljene informacije morajo biti 
glede na sedanjo raven znanja o prehrani 
preproste in lahko razumljive, ker to 
ustreza povprečnemu potrošniku in 
izpolnjuje namene informiranja, zaradi 
katerega je bilo označevanje uvedeno. 
Raziskave so pokazale, da želijo potrošniki 
informacije o štirih osnovnih hranilnih 
snoveh v osrednjem vidnem polju ali na 
sprednji strani embalaže, saj se jim zdijo 
koristne pri odločanju o nakupu. Zato 
morajo biti te omejene količine informacij 
o hranilni vrednosti obvezno na sprednji 
strani embalaže, na zadnji pa obvezne 
popolnejše označbe hranilne vrednosti. 
Poleg tega mora biti na zadnji strani 
embalaže v ločeni izjavi za potrošnike 
jasno navedeno, ali živila vsebujejo 
genetsko spremenjene organizme in/ali so 
proizvedena z uporabo nanotehnologij.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave kažejo, da potrošniki želijo na sprednji strani embalaže obvezne informacije o 
omejenem številu hranilnih snovi , ki bi jim pomagale pri odločanju o nakupu. Večina 
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potrošnikov želi, da bi bile te omejene informacije dopolnjene z obvezno podrobnejšo označbo 
hranilne vrednosti na zadnji strani embalaže.

Predlog spremembe 181
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zagotovljene informacije morajo biti 
glede na sedanjo raven znanja o prehrani 
preproste in lahko razumljive, ker to 
ustreza povprečnemu potrošniku in 
izpolnjuje namene informiranja, zaradi 
katerega je bilo označevanje uvedeno. 
Raziskave so pokazale, da so informacije v 
osrednjem vidnem polju ali na sprednji 
strani embalaže koristne za potrošnike pri 
odločanju o nakupu. Zaradi zagotavljanja, 
da lahko potrošniki pri kupovanju živil 
brez težav vidijo bistvene informacije o 
hranilni vrednosti, morajo biti takšne 
informacije v osrednjem vidnem polju na 
oznaki.

(37) Zagotovljene informacije morajo biti 
glede na sedanjo raven znanja o prehrani 
preproste in lahko razumljive, ker to 
ustreza povprečnemu potrošniku in 
izpolnjuje namene informiranja, zaradi 
katerega je bilo označevanje uvedeno. 
Raziskave v nekaterih državah članicah so 
pokazale, da so informacije o poglavitnih 
hranilih/sestavinah v osrednjem vidnem 
polju ali na sprednji strani embalaže 
koristne za potrošnike pri odločanju o 
nakupu. Tako lahko potrošniki pri 
kupovanju živil brez težav vidijo bistvene 
informacije o hranilni vrednosti, saj so
takšne informacije v osrednjem vidnem 
polju na oznaki. Vendar za to, da 
potrošnik lahko kupi živilo na osnovi 
zadostnih informacij, mora dovolj vidna, 
čitljiva, jasna in razumljiva označba, 
postavljena na sprednji strani embalaže, 
napotiti potrošnika k branju označbe o 
hranilni vrednosti na zadnji strani ali ob 
strani embalaže.

Or. fr

Obrazložitev

Informacije na sprednji strani embalaže ne zadostujejo za zadostno informiranost potrošnika. 
Treba je prebrati tudi označbo o hranilni vrednosti, ki vsebuje druge obvezne informacije. Ta 
predlog spremembe odstrani delno dvoumnost prvotne različice uvodne izjave.
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Predlog spremembe 182
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zagotovljene informacije morajo biti 
glede na sedanjo raven znanja o prehrani 
preproste in lahko razumljive, ker to 
ustreza povprečnemu potrošniku in 
izpolnjuje namene informiranja, zaradi 
katerega je bilo označevanje uvedeno. 
Raziskave so pokazale, da so informacije v 
osrednjem vidnem polju ali na sprednji 
strani embalaže koristne za potrošnike pri 
odločanju o nakupu. Zaradi zagotavljanja, 
da lahko potrošniki pri kupovanju živil 
brez težav vidijo bistvene informacije o 
hranilni vrednosti, morajo biti takšne 
informacije v osrednjem vidnem polju na 
oznaki.

(37) Zagotovljene informacije morajo biti 
glede na sedanjo raven znanja o prehrani 
preproste in lahko razumljive, ker to 
ustreza povprečnemu potrošniku in 
izpolnjuje namene informiranja, zaradi 
katerega je bilo označevanje uvedeno. 
Raziskave so pokazale, da potrošniki želijo
informacije o štirih osnovnih hranilnih 
snoveh v osrednjem vidnem polju ali na 
sprednji strani embalaže, saj se jim zdijo 
koristne pri odločanju o nakupu. Zato 
morajo biti te omejene količine informacij 
o hranilni vrednosti obvezno na sprednji 
strani embalaže, na zadnji pa obvezne 
popolnejše označbe hranilne vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so takšne sheme potrošnikom všeč, ker 
lahko z njimi hitreje sprejemajo odločitve 
na podlagi informacij. Vendar v vsej 
Skupnosti ni dokazov o tem, kako 

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so sheme z razlagalni elementom
potrošnikom všeč, ker lahko z njimi hitreje 
sprejemajo odločitve na podlagi prejetih 
informacij. Razpoložljivi dokazi kažejo, da 
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povprečen potrošnik razume in uporablja 
drugače navedene informacije. Zato je 
primerno, da se omogočita razvoj 
različnih shem in nadaljevanje raziskav o 
razumevanju potrošnikov v različnih 
državah članicah, da se lahko po potrebi 
uvedejo usklajene sheme.

je poenostavljen sistem označevanja, ki 
obsega večbarvno kodiranje za lažjo in 
hitrejšo razlago informacij o hranilni 
vrednosti, najboljša in prednostna 
možnost za potrošnike. 

Or. en

Obrazložitev

Razpoložljivi dokazi kažejo, da imajo potrošniki raje, če so informacije o hranilni vrednosti 
na sprednji strani embalaže izražene z uporabo razlagalnega elementa, to je večbarvnega 
kodiranja, saj jim pomaga pri hitri in preprosti izbiri živil na podlagi informacij.

Predlog spremembe 184
Liam Aylward

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so takšne sheme potrošnikom všeč, ker 
lahko z njimi hitreje sprejemajo odločitve 
na podlagi informacij. Vendar v vsej 
Skupnosti ni dokazov o tem, kako 
povprečen potrošnik razume in uporablja 
drugače navedene informacije. Zato je 
primerno, da se omogočita razvoj 
različnih shem in nadaljevanje raziskav o 
razumevanju potrošnikov v različnih 
državah članicah, da se lahko po potrebi 
uvedejo usklajene sheme.

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so takšne sheme potrošnikom všeč, ker 
lahko z njimi hitreje sprejemajo odločitve 
na podlagi informacij. V vsej Skupnosti se 
še zbirajo in preučujejo dokazi o tem, 
kako povprečen potrošnik razume in 
uporablja drugače navedene informacije.
Razpoložljivi dokazi kažejo, da je 
poenostavljen sistem označevanja, ki 
obsega večbarvno kodiranje za lažjo in 
hitrejšo razlago informacij o hranilni 
vrednosti, najboljša in prednostna 
možnost za potrošnike. 

Or. en
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Predlog spremembe 185
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Nedavni razvoj v zvezi z 
navajanjem hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so takšne sheme potrošnikom všeč, ker 
lahko z njimi hitreje sprejemajo odločitve 
na podlagi informacij. Vendar v vsej 
Skupnosti ni dokazov o tem, kako 
povprečen potrošnik razume in uporablja 
drugače navedene informacije. Zato je 
primerno, da se omogočita razvoj 
različnih shem in nadaljevanje raziskav o 
razumevanju potrošnikov v različnih 
državah članicah, da se lahko po potrebi 
uvedejo usklajene sheme.

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so sheme z razlagalni elementom
potrošnikom všeč, ker lahko z njimi hitreje 
sprejemajo odločitve na podlagi prejetih 
informacij. Razpoložljivi dokazi kažejo, da 
je poenostavljen sistem označevanja, ki 
obsega večbarvno kodiranje za lažjo in 
hitrejšo razlago informacij o hranilni 
vrednosti, najboljša in prednostna 
možnost za potrošnike.

Or. en

Obrazložitev

Razpoložljivi dokazi kažejo, da imajo potrošniki raje, če so informacije o hranilni vrednosti 
na sprednji strani embalaže izražene z uporabo razlagalnega elementa, to je večbarvnega 
kodiranja, saj jim pomaga pri hitri in preprosti izbiri živil na podlagi informacij.

Predlog spremembe 186
Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so takšne sheme potrošnikom všeč, ker 

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so takšne sheme potrošnikom všeč, ker 
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lahko z njimi hitreje sprejemajo odločitve 
na podlagi informacij. Vendar v vsej 
Skupnosti ni dokazov o tem, kako 
povprečen potrošnik razume in uporablja 
drugače navedene informacije. Zato je 
primerno, da se omogočita razvoj 
različnih shem in nadaljevanje raziskav o 
razumevanju potrošnikov v različnih 
državah članicah, da se lahko po potrebi 
uvedejo usklajene sheme.

lahko z njimi hitreje sprejemajo odločitve 
na podlagi informacij. V vsej Skupnosti se 
še zbirajo in preučujejo dokazi o tem, 
kako povprečen potrošnik razume in 
uporablja drugače navedene informacije.
Vedno več dokazov pa kaže, da je 
poenostavljen sistem označevanja, ki 
obsega večbarvno kodiranje za lažjo in 
hitrejšo razlago informacij o hranilni 
vrednosti, najboljša in prednostna 
možnost za potrošnike. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža raziskave, ki so pokazale, da želijo potrošniki omejene 
informacije o hranilni vrednosti z razlagalnim elementom na sprednji strani embalaže. Raje 
imajo, če je vsebnost teh hranil v živilih (velika, srednja ali majhna) označena z rdečo, 
jantarjevo in zeleno barvo. Opredelitev referenčnih vrednosti kot visokih, srednjih in nizkih se 
določi z neodvisnim znanstvenim mnenjem, ki ga sprejme Evropski organ za varnost živil.

Predlog spremembe 187
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Najkasneje pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o študijah o tem, kako potrošniki 
v državah članicah razumejo različne 
načine in oblike informiranja o živilih; če 
je treba, Komisija predlaga zakonodajni 
osnutek za boljšo ureditev različnih 
načinov in oblik informiranja.

Or. fr

Obrazložitev

Ker ta predlog omogoča obstoj različnih načinov informiranja v državah članicah, mora 
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Komisija v določenem roku poročati Evropskemu parlamentu in Svetu ter, če je treba, 
predlagati revizijo sedanje zakonodaje za ureditev teh načinov informiranja.

Predlog spremembe 188
Liam Aylward

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Navedbe količine hranilnih elementov 
in primerjalnih kazalcev v osrednjem 
vidnem polju v lahko prepoznavni obliki, 
da se omogoči ocena hranilne vrednosti 
živila, je treba v celoti upoštevati kot del 
označbe hranilne vrednosti in se ne smejo 
obravnavati kot skupina posameznih 
navedb.

(39) Označba hranilnih vrednosti z 
navedbo količine hranilnih elementov in 
primerjalnih kazalcev v osrednjem vidnem 
polju v lahko prepoznavni obliki in na 
opaznem mestu, da se omogoči ocena 
hranilne vrednosti živila, je treba v celoti 
upoštevati kot del označbe hranilne 
vrednosti in se ne smejo obravnavati kot 
skupina posameznih navedb.

Or. en

Predlog spremembe 189
John Bowis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Navedbe količine hranilnih elementov 
in primerjalnih kazalcev v osrednjem 
vidnem polju v lahko prepoznavni obliki, 
da se omogoči ocena hranilne vrednosti 
živila, je treba v celoti upoštevati kot del 
označbe hranilne vrednosti in se ne smejo 
obravnavati kot skupina posameznih 
navedb.

(39) Označba hranilnih vrednosti z 
navedbo količine hranilnih elementov in 
primerjalnih kazalcev v osrednjem vidnem 
polju v lahko prepoznavni obliki in na 
opaznem mestu, da se omogoči ocena 
hranilne vrednosti živila, je treba v celoti 
upoštevati kot del označbe hranilne 
vrednosti in se ne smejo obravnavati kot 
skupina posameznih navedb.

Or. en
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Predlog spremembe 190
Péter Olajos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Navedbe količine hranilnih elementov 
in primerjalnih kazalcev v osrednjem 
vidnem polju v lahko prepoznavni obliki, 
da se omogoči ocena hranilne vrednosti 
živila, je treba v celoti upoštevati kot del 
označbe hranilne vrednosti in se ne smejo 
obravnavati kot skupina posameznih 
navedb.

(39) Označba hranilnih vrednosti z 
navedbo količine hranilnih elementov in 
primerjalnih kazalcev v osrednjem vidnem 
polju v lahko prepoznavni obliki in na 
opaznem mestu, da se omogoči ocena 
hranilne vrednosti živila, je treba v celoti 
upoštevati kot del označbe hranilne 
vrednosti in se ne smejo obravnavati kot 
skupina posameznih navedb.

Or. en

Predlog spremembe 191
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Navedbe količine hranilnih elementov 
in primerjalnih kazalcev v osrednjem 
vidnem polju v lahko prepoznavni obliki, 
da se omogoči ocena hranilne vrednosti 
živila, je treba v celoti upoštevati kot del 
označbe hranilne vrednosti in se ne smejo 
obravnavati kot skupina posameznih 
navedb.

(39) Navedbe hranilnih snovi s količino
hranilnih elementov in primerjalnih 
kazalcev v osrednjem vidnem polju v lahko 
prepoznavni obliki, da se omogoči ocena 
hranilne vrednosti živila, je treba v celoti 
upoštevati kot del označbe hranilne 
vrednosti in se ne smejo obravnavati kot 
skupina posameznih navedb.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo.
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Predlog spremembe 192
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Države članice morajo še naprej imeti 
možnost, odvisno od lokalnih dejanskih 
razmer in okoliščin, da lahko določijo 
pravila o zagotavljanju informacij v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana. Čeprav je v 
takšnih primerih zahteva potrošnika po 
drugih informacijah omejena, so 
informacije o možnih alergenih zelo 
pomembne. Dokazi kažejo, da je mogoče 
večino primerov alergij na živila izslediti 
nazaj do živila, ki ni predpakirano. Zato je 
treba potrošniku vedno zagotoviti takšne 
informacije.

(41) Države članice morajo še naprej imeti 
možnost, odvisno od lokalnih dejanskih 
razmer in okoliščin, da lahko določijo 
pravila o zagotavljanju informacij v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, 
predpakiranimi živili in obroki, ki so jih 
lokalna maloprodajna podjetja ali obrati 
javne prehrane proizvedli in neposredno 
posredovali končnemu potrošniku, če so 
ta živila in obroki proizvedeni na 
nestandarden način, pri katerem se 
sestavine in recepti pogosto spreminjajo.
Čeprav je v takšnih primerih zahteva 
potrošnika po drugih informacijah 
omejena, so informacije o možnih 
alergenih zelo pomembne. Dokazi kažejo, 
da je mogoče večino primerov alergij na 
živila izslediti nazaj do živila, ki ni 
predpakirano. Zato je treba potrošniku 
vedno zagotoviti takšne informacije.

Or. en

Obrazložitev

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.
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Predlog spremembe 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Države članice morajo še naprej imeti 
možnost, odvisno od lokalnih dejanskih 
razmer in okoliščin, da lahko določijo 
pravila o zagotavljanju informacij v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana. Čeprav je v 
takšnih primerih zahteva potrošnika po 
drugih informacijah omejena, so 
informacije o možnih alergenih zelo 
pomembne. Dokazi kažejo, da je mogoče 
večino primerov alergij na živila izslediti 
nazaj do živila, ki ni predpakirano. Zato je 
treba potrošniku vedno zagotoviti takšne 
informacije.

(41) Države članice morajo še naprej imeti 
možnost, odvisno od lokalnih dejanskih 
razmer in okoliščin, da lahko določijo 
pravila o zagotavljanju informacij v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo obdržati pravico, da določijo, katere podrobnosti so obvezne pri 
živilih, ki niso predpakirana Ker ni nobenih posledic za notranji trg, se sedanjega režima za 
živila, ki niso predpakirana, ne sme spreminjati. 

Predlog spremembe 194
Avril Doyle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Države članice naj ne bi sprejele 
drugih določb, razen določb iz te uredbe, 
na področju, ki ga usklajujejo, razen če je 
to posebej navedeno.

(42) Države članice naj ne bi sprejele 
drugih določb, razen določb iz te uredbe, 
na področju, ki ga usklajujejo, razen če je 
to posebej navedeno. Ker pa lahko 
nacionalno označevanje povzroči ovire 
prostemu pretoku na notranjem trgu, 
morajo države članice pojasniti, zakaj so ti 
ukrepi potrebni, in določiti korake, s 
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katerimi bodo zagotovile, da jih bodo 
izvajale na način, ki bo kar najmanj 
oviral trgovanje.

Or. en

Obrazložitev

Eden najpomembnejših namenov tega predloga je poenostaviti pravila in zagotoviti delovanje 
notranjega trga. Ker nacionalna pravila prinašajo dodatne stroške za industrijo in zapletajo 
prost pretok blaga, so za njihovo uvajanje potrebni utemeljitev in dokazi, da je njihovo 
delovanje v skladu s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 195
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45a) Lahko bi uporabili grafične oblike 
ali simbole za prikazovanje hranilnih 
vrednosti v skladu z nacionalno shemo za 
nezavezujoča pravila, pod pogojem, da ne 
zavajajo potrošnika in da je jasno, da 
povprečni potrošnik lahko razume 
podatke v prikazani obliki.

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo države članice možnost nadaljnje uporabe oblike informiranja, ki se 
je izkazala dobra za potrošnika (na primer švedski sistem označevanja s ključavnično luknjo).
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Predlog spremembe 196
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Da se zainteresiranim stranem, zlasti 
malim in srednje velikim podjetjem, 
omogoči zagotavljanje informacij o 
hranilni vrednosti njihovih proizvodov, je 
treba postopoma s podaljšanjem 
prehodnih obdobij uvesti izvajanje 
ukrepov za obvezne informacije o hranilni 
vrednosti z dodatnim prehodnim 
obdobjem za mikropodjetja.

(49) Da bi preprečili prevelike 
obremenitve zlasti za mala in srednja 
podjetja v sektorju tradicionalne živilske 
proizvodnje in trgovine na drobno z živili, 
kamor spadajo tudi storitve javne 
prehrane, ter neposrednega trženja 
kmetijkih proizvodov, je treba te proizvode 
izvzeti iz zahtev o označevanju hranilne 
vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Predlog spremembe 197
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Da se zainteresiranim stranem, zlasti
malim in srednje velikim podjetjem,
omogoči zagotavljanje informacij o 
hranilni vrednosti njihovih proizvodov, je 
treba postopoma s podaljšanjem 
prehodnih obdobij uvesti izvajanje 
ukrepov za obvezne informacije o hranilni 

(49) Da se izognemo nesmiselni 
birokraciji in obremenitvam za mala in 
srednja podjetja, v katera spadajo vsi 
obrati javne prehrane (na primer 
restavracije, menze, šole, vrtci in bolnice), 
se njihovi proizvodi izvzamejo iz zahteve 
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vrednosti z dodatnim prehodnim 
obdobjem za mikropodjetja.

po označevanju hranilne vrednosti.

Or. sv

Obrazložitev

Administrativne obremenitve, ki nastanejo, če podjetja, ki zaradi narave svojega dela pridejo 
v stik s končnim potrošnikom, niso izvzeta iz zahteve po označevanju hranilne vrednosti, so 
nesmiselne. Ker se hranilna vrednost v takšnih okoliščinah spreminja skoraj iz dneva v dan 
(odvisno od uporabe osnovnih sestavin), je taka zahteva nesmiselna.

Predlog spremembe 198
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49a) Proizvodi sektorja tradicionalne 
živilske proizvodnje in sveži proizvodi iz 
trgovine na drobno z živili, ki se 
proizvedejo in prodajo na istem kraju, 
lahko seveda vsebujejo snovi, ki 
povzročajo alergične ali druge reakcije pri 
občutljivih ljudeh. Ker pa se v 
neposrednem stiku s potrošnikom 
prodajajo ravno proizvodi, ki niso 
predpakirani, je treba ustrezne 
informacije zagotoviti na primer v 
pogovoru ob prodaji ali z jasno vidnim 
napisom na kraju prodaje ali z 
razstavljenim informacijskim materialom.

Or. de

Obrazložitev

V primeru proizvodov, ki niso predpakirani, bi bilo skoraj nemogoče zagotoviti daljnosežno 
označevanje alergenov za vse proizvode, hkrati pa bi se zlasti mala in srednja podjetja znašla 
v precej slabšem konkurenčnem položaju, povečali pa bi se jim tudi stroški. Poleg tega ni 
mogoče izključiti možnosti kontaminacije v prostorih z omejenimi možnostmi ločene 
predelave. 
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Predlog spremembe 199
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa splošna načela, 
zahteve in odgovornosti, ki urejajo 
informacije o živilih in zlasti označevanje 
živil. Uredba določa sredstva, ki 
zagotavljajo pravico potrošnikov do 
informacij, in postopke za zagotavljanje 
informacij o živilih, ob upoštevanju 
potrebe po zagotavljanju zadostne 
prožnosti za odziv na prihodnji razvoj 
dogodkov in nove zahteve po 
informacijah.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Člen 1(2) navaja cilj brez jasno določenih pravil. Zato ga je treba črtati iz izvedbenega dela 
uredbe zaradi tehničnih razlogov in ga v primeru, da bi se uporabil, preoblikovati v uvodno 
izjavo.

Predlog spremembe 200
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar dejavnosti živilske 
dejavnosti zadevajo zagotavljanje 
informacij o živilih potrošnikom.

(3) Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kar zadeva zagotavljanje 
informacij o živilih potrošnikom.

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena končnemu potrošniku, vključno 
z živili, ki jih dostavljajo obrati javne 

Uredba se uporablja za vsa predpakirana
živila, ki so namenjena predaji končnemu 
potrošniku, ter za živila za dobavo obratom 
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prehrane, in živili za dobavo obratom 
javne prehrane.

javne prehrane.

Uredba se ne uporablja za živila, ki se 
pakirajo neposredno na kraju prodaje 
pred predajo končnemu potrošniku.
Gostinske storitve, ki jih zagotavljajo 
prevozna podjetja, so zajete v tej uredbi 
samo v primeru, ko se opravljajo na 
relacijah med dvema točkama na ozemlju 
Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 

Predlog spremembe 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar dejavnosti živilske 
dejavnosti zadevajo zagotavljanje 
informacij o živilih potrošnikom.

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar dejavnosti živilske 
dejavnosti zadevajo zagotavljanje 
informacij o živilih potrošnikom.

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena končnemu potrošniku, vključno 
z živili, ki jih dostavljajo obrati javne
prehrane, in živili za dobavo obratom javne 

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena končnemu potrošniku, vključno 
z živili, ki jih dostavljajo obrati javne 
prehrane, in živili za dobavo obratom javne 
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prehrane. prehrane.

Podjetja z manj kot 10 zaposlenimi in z 
letnim prometom ali bilančno vsoto, ki ne 
presega 2 milijonov EUR so izvzeta iz te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Predlog spremembe 202
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar dejavnosti živilske 
dejavnosti zadevajo zagotavljanje 
informacij o živilih potrošnikom.

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar dejavnosti živilske 
dejavnosti zadevajo zagotavljanje 
informacij o živilih končnim potrošnikom.

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena končnemu potrošniku, vključno 

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena končnemu potrošniku, vključno 
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z živili, ki jih dostavljajo obrati javne 
prehrane, in živili za dobavo obratom javne 
prehrane.

z živili, ki jih dostavljajo obrati javne 
prehrane, in živili za dobavo obratom javne 
prehrane.

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev obsega uredbe in izključitev informacij, ki so koristne samo za poslovanje med 
podjetji, na pa za končnega potrošnika.

Predlog spremembe 203
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar dejavnosti živilske 
dejavnosti zadevajo zagotavljanje 
informacij o živilih potrošnikom.

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar dejavnosti živilske 
dejavnosti zadevajo zagotavljanje 
informacij o živilih končnim potrošnikom.

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena končnemu potrošniku, vključno 
z živili, ki jih dostavljajo obrati javne 
prehrane, in živili za dobavo obratom javne 
prehrane.

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena končnemu potrošniku, vključno 
z živili, ki jih dostavljajo obrati javne 
prehrane, in živili za dobavo obratom javne 
prehrane.

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev cilja uredbe in izključitev informacij, ki se zagotavljajo pri poslovanju med 
podjetji in končnemu potrošniku ne koristijo.
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Predlog spremembe 204
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v
zahteve za označevanje, določene v 
posebni zakonodaji Skupnosti, ki se 
uporablja za posebna živila.

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
zahteve za označevanje, določene v 
posebni zakonodaji Skupnosti, ki se 
uporablja za posebna živila.

Komisija do ... objavi celosten in 
obnovljen seznam zahtev za označevanje, 
določene v posebni zakonodaji Skupnosti, 
ki se uporablja za posebna živila. Komisija 
najpozneje do ... [18 mesecev] 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o skladnosti posebnih zahtev za 
označevanje s to uredbo. Komisija 
poročilu po potrebi priloži ustrezen 
predlog.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev je med glavnimi cilji tega predloga. 

Preveč evropskih direktiv in uredb, ki so sektorsko omejene, vsebuje določbe o označevanju.

Treba je vse zbrati, preveriti njihovo doslednost pri skladnosti s splošnimi načeli in omogočiti 
lahek dostop vsem akterjem in zainteresiranim stranem v prehrambeni verigi do te ogromne 
količine zahtev, ob tem pa upoštevati vse morebitne neskladnosti s splošnimi pravili.

Predlog spremembe 205
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta uredba se uporablja brez poseganja 
v zahteve za označevanje, določene v 
posebni zakonodaji Skupnosti, ki se 

(4) Ta uredba se uporablja brez poseganja 
v zahteve za označevanje, določene v 
posebni zakonodaji Skupnosti, ki se 
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uporablja za posebna živila. uporablja za posebna živila. Komisija do 
[datum začetka veljavnosti te uredbe] 
objavi seznam vseh predpisov o 
označevanju, ki obstajajo v specifičnih 
zakonskih določbah Skupnosti za 
posamezna živila, ter ta seznam objavi na 
internetu.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 206
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
zahteve za označevanje, določene v 
posebni zakonodaji Skupnosti, ki se 
uporablja za posebna živila.

4. Ta uredba se ne uporablja za dejavnosti, 
kot so občasno ravnanje z živili, streženje 
in prodaja živil, ki jih opravljajo 
posamezniki na prireditvah, kot so 
dobrodelne prireditve ali sejmi in srečanja 
lokalnih skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje zakonodajo z razmišljanjem iz uvodne izjave 15, v kateri so 
izvzete dobrodelne prireditve in enkratni dogodki. 
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Predlog spremembe 207
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „informacije o živilih“ pomeni 
informacije v zvezi z živili, ki so na voljo 
končnemu potrošniku prek oznake, 
drugega spremnega gradiva ali katerih koli 
drugih sredstev, vključno s sodobnimi
tehnološkimi orodji ali verbalno 
komunikacijo. Ne zajema komercialnih 
sporočil, opredeljenih v 
Direktivi 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu;

(a) „informacije o živilih“ pomeni 
informacije v zvezi z živili, ki so na voljo 
končnemu potrošniku prek oznake ali 
katerih koli drugih sredstev tržnega 
komuniciranja, vključno z oglaševanjem 
in trženjem nosilca živilske dejavnosti, ki 
je neposredno povezano s promocijo, 
prodajo ali dobavo proizvoda potrošnikom 
tudi s sodobno tehnologijo. Ne zajema 
komercialnih sporočil, opredeljenih v 
Direktivi 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu;

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev je preširoka, saj bi obsegala tudi komunikacijo, ki ni v tržne namene. 
Besedilo bi se moralo uskladiti s členom 3(3) Uredbe 178/2002 in členom 2(d) Direktive 
2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah, da bi se zagotovilo, da je cilj opredelitve omejen 
na živilsko dejavnostjo ter da se poslovno komuniciranje opravlja s končnim potrošnikom.

Predlog spremembe 208
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „zakonodaja o informacijah o živilih“ 
pomeni določbe Skupnosti, ki urejajo 
informacije o živilih in zlasti označevanje, 
vključno s splošnimi pravili, ki se 
uporabljajo za vsa živila ali posebna 

črtano
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živila, in pravili, ki se uporabljajo le za 
posebna živila;

Or. de

Obrazložitev

Ta določba ni potrebna. Pomen besedne zveze „zakonodaja o informacijah o živilih“ je jasen 
iz vsebine posameznih določb. Člen 2(2)(b) bi bilo zato treba črtati.

Predlog spremembe 209
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „obvezne informacije o živilih“ pomeni 
podatke, ki jih zakonodaja Skupnosti 
mora zagotavljati končnemu potrošniku;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta določba ni potrebna. Opredelitev navaja le, da je obvezna informacija tista, ki je določena 
v zakonodaji (pleonazem). Člen 2(2)(c) bi bilo zato treba črtati.

Predlog spremembe 210
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) "predpakirano živilo": pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavlja 
končnemu potrošniku in obratom javne 
prehrane ter jo sestavlja živilo in embalaža, 
v katero je dano, preden se ponudi v 
prodajo, ne glede na to, ali ta embalaža 

e) "predpakirano živilo": pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavlja 
končnemu potrošniku in obratom javne 
prehrane ter jo sestavlja živilo in embalaža, 
v katero je dano, preden se ponudi v 
prodajo, ne glede na to, ali ta embalaža 
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popolnoma ali samo delno zapira živilo, 
vendar v vsakem primeru na tak način, da 
vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi 
embalažo odprli ali spremenili;

popolnoma ali samo delno zapira živilo, 
vendar v vsakem primeru na tak način, da 
vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi 
embalažo odprli ali spremenili, razen živil, 
predpakiranih na mestih za neposredno 
prodajo potrošniku; 

Or. fr

Obrazložitev

To pojasnilo je potrebno zaradi uvedbe opredelitve "nepredpakiranega živila".

Predlog spremembe 211
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „predpakirano živilo“ pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavlja 
končnemu potrošniku in obratom javne 
prehrane ter jo sestavlja živilo in embalaža, 
v katero je dano, preden se ponudi v 
prodajo, ne glede na to, ali ta embalaža 
popolnoma ali samo delno zapira živilo, 
vendar v vsakem primeru na tak način, da 
vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi 
embalažo odprli ali spremenili;

(e) „predpakirano živilo“ pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavlja 
končnemu potrošniku in obratom javne 
prehrane ter jo sestavlja živilo in embalaža, 
v katero je dano, preden se ponudi v 
prodajo, ne glede na to, ali ta embalaža 
popolnoma ali samo delno zapira živilo, 
vendar v vsakem primeru na tak način, da 
vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi 
embalažo odprli ali spremenili. Ta 
opredelitev ne zajema živil, ki niso 
predpakirana;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo je potrebno zaradi uvedbe opredelitve pojma „nepredpakirano živilo“.
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Predlog spremembe 212
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „predpakirano živilo“ pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavlja 
končnemu potrošniku in obratom javne 
prehrane ter jo sestavlja živilo in embalaža, 
v katero je dano, preden se ponudi v 
prodajo, ne glede na to, ali ta embalaža 
popolnoma ali samo delno zapira živilo, 
vendar v vsakem primeru na tak način, da 
vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi 
embalažo odprli ali spremenili;

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna sprememba, da bi se terminologija približala tisti iz [nemške različice] Direktive 
2000/13/ES. Ni razloga za odstopanje od ustaljene terminologije, ki je ustrezna.

Predlog spremembe 213
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „predpakirano živilo“ pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavlja 
končnemu potrošniku in obratom javne 
prehrane ter jo sestavlja živilo in embalaža, 
v katero je dano, preden se ponudi v 
prodajo, ne glede na to, ali ta embalaža 
popolnoma ali samo delno zapira živilo, 
vendar v vsakem primeru na tak način, da 
vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi 
embalažo odprli ali spremenili;

(e) „predpakirano živilo“ pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavlja 
končnemu potrošniku in obratom javne 
prehrane ter jo sestavlja živilo in embalaža, 
v katero je dano, preden se ponudi v 
prodajo, ne glede na to, ali ta embalaža 
popolnoma ali samo delno zapira živilo, 
vendar v vsakem primeru na tak način, da 
vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi 
embalažo odprli ali spremenili. Ta 
opredelitev ne zajema živil, ki niso 
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predpakirana;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo je potrebno zaradi uvedbe opredelitve pojma „nepredpakirano živilo“.

Predlog spremembe 214
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „nepredpakirano živilo“ pomeni 
živilo, ki se končnemu potrošniku ponudi 
naprodaj brez embalaže in se zapakira 
šele ob prodaji končnemu potrošniku, ter 
živilq in sveže proizvode, ki so 
predpakirani na kraju prodaje za 
neposredno prodajo;

Or. de

Obrazložitev

V trgovinah so živila ponujena naprodaj predpakirana in ponavadi zraven pultov, ob katerih 
strežejo prodajalci, da se preprečijo dolge čakalne vrste potrošnikov pri pultu. Kot v primeru 
živil, pakiranih v skladu s posameznimi željami potrošnikov, je v praksi nemogoče zagotoviti 
istih informacij, ki so obvezne za predpakirane proizvode, in sicer zaradi raznolikosti 
proizvodov, ki se lahko prodajajo, ter zato, ker se proizvajajo ročno in ker se izbor 
proizvodov v prodaji razlikuje od dneva do dneva.
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Predlog spremembe 215
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „nepredpakirano živilo“ pomeni 
vsako živilo, ki se potrošniku ponudi 
naprodaj brez embalaže ali se zapakira na 
zahtevo potrošnika ali je predpakirano na 
kraju prodaje za neposredno prodajo;

Or. de

Obrazložitev

V trgovinah so živila ponujena naprodaj predpakirana in ponavadi zraven pultov, ob katerih 
strežejo prodajalci, da se preprečijo dolge čakalne vrste potrošnikov pri pultu. Kot v primeru 
živil, pakiranih v skladu s posameznimi željami potrošnikov, je v praksi nemogoče zagotoviti 
istih informacij, ki so obvezne za predpakirane proizvode, in sicer zaradi raznolikosti 
proizvodov, ki se lahko prodajajo, ter zato, ker se proizvajajo ročno in ker se izbor 
proizvodov v prodaji razlikuje od dneva do dneva.

Predlog spremembe 216
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) "nepredpakirano živilo": pomeni 
vsako živilo, ki je dano v prodajo 
končnemu potrošniku v nepakirani obliki, 
v pakirani obliki na željo potrošnika ali v 
predpakirani obliki na mestih za 
neposredno prodajo potrošniku; 

Or. fr

Obrazložitev

V mnogih trgovinah so predpakirana živila v samopostrežni prodaji ali v prodaji ob pomoči 



PE416.699v02-00 54/109 AM\765208SL.doc

SL

prodajalca. Ti proizvodi imajo enake značilnosti kot nepakirana živila v trgovini in/ali pakirana 
na željo potrošnika. Zaradi različnosti teh proizvodov, njihove priprave ali obrtniške izdelave v 
majhnih količinah v trgovini ali majhnih lokalih v bližini, različnosti njihovih sestavin in receptov 
obvezno pisno navajanje podatkov ne pride v poštev.

Predlog spremembe 217
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „nepredpakirano živilo“ pomeni 
vsako živilo, ki se potrošniku ponudi 
naprodaj brez embalaže ali se zapakira na 
zahtevo potrošnika ali je predpakirano na 
kraju prodaje za neposredno prodajo;

Or. de

Obrazložitev

V trgovinah so živila ponujena naprodaj predpakirana in ponavadi zraven pultov, ob katerih 
strežejo prodajalci, da se preprečijo dolge čakalne vrste potrošnikov pri pultu. Kot v primeru 
živil, pakiranih v skladu s posameznimi željami potrošnikov, je v praksi nemogoče zagotoviti
istih informacij, ki so obvezne za predpakirane proizvode, in sicer zaradi raznolikosti 
proizvodov, ki se lahko prodajajo, ter zato, ker se proizvajajo ročno in ker se izbor 
proizvodov v prodaji razlikuje od dneva do dneva.

Predlog spremembe 218
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „sestavina“ pomeni vsako snov, 
vključno z aditivi za živilo in encimi ter 
vsemi sestavljenimi sestavinami v živilih, 
ki se uporabljajo pri proizvodnji ali 
pripravi živila in so še vedno prisotne v 
končnem proizvodu, tudi če so v 
spremenjeni obliki; ostanki se ne štejejo za 

(f) „sestavina“ pomeni vsako snov, 
vključno z aditivi za živilo in encimi, ter 
vsako sestavino v sestavljenih sestavinah, 
ki se uporabljajo pri proizvodnji ali 
pripravi živila in so še vedno prisotne v 
končnem proizvodu, tudi če so v 
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sestavine; spremenjeni obliki;

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je večja jasnost in uskladitev terminologije, ki je že v uporabi. V 
novem besedilu tudi ni potrebe po pojasnilu, da ostanki niso sestavine.

Predlog spremembe 219
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „sestavina“ pomeni vsako snov, 
vključno z aditivi za živilo in encimi ter 
vsemi sestavljenimi sestavinami v živilih, 
ki se uporabljajo pri proizvodnji ali 
pripravi živila in so še vedno prisotne v 
končnem proizvodu, tudi če so v 
spremenjeni obliki; ostanki se ne štejejo za 
sestavine;

(f) „sestavina“ pomeni vsako snov, 
vključno z aditivi za živilo in encimi ter 
vsemi sestavinami sestavljenih sestavin v 
živilih, ki se uporabljajo pri proizvodnji ali 
pripravi živila in so še vedno prisotne v 
končnem proizvodu, tudi če so v 
spremenjeni obliki; ostanki se ne štejejo za 
sestavine;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba opredelitve sestavine bi imelo nezaželen učinek na zakonodajo Skupnosti, ki se 
nanaša nanjo (npr. Uredba 1829/2003).

Predlog spremembe 220
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) „sestavina“ pomeni vsako snov, vključno 
z aditivi za živilo in encimi ter vsemi 

f) „sestavina“ pomeni vsako snov, vključno 
z aditivi za živilo in encimi, ter vsako 
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sestavljenimi sestavinami v živilih, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji ali pripravi 
živila in so še vedno prisotne v končnem 
proizvodu, tudi če so v spremenjeni obliki; 
ostanki se ne štejejo za sestavine;

sestavino v sestavljenih sestavinah, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji ali pripravi 
živila in so še vedno prisotne v končnem 
proizvodu, tudi če so v spremenjeni obliki;

Or. es

Obrazložitev

Pojem ostankov se črta iz te opredelitve zaradi doslednosti z uredbo št. 178/2002, s katero so 
postavljene splošne zahteve zakonodaje o prehrani. Opredelitev iz člena 2 te uredbe določa, 
da hrana ne vsebuje "ostankov in onesnaževal". Besedo "onesnaževalo" se lahko nadomesti s 
"sestavino" zaradi doslednosti z odstavkom 2(h) istega člena.

Predlog spremembe 221
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „kraj porekla“ pomeni vsak navedeni 
kraj, iz katerega živilo izvira, in to ni 
„država izvora“, kot je določeno v skladu 
s členi 23 do 26 Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2913/92;

črtano

Or. en

Obrazložitev

V sedanjem členu 2(1)(a)(i) Direktive 2001/13/ES je praktično pravilo za označevanje izvora. 
Industrija je seznanjena s to določbo in z njeno izvedbo, ki ne povzroča nobenih težav. 
Razlikovanje med državo izvora in krajem porekla se ne upošteva več niti na ravni CODEX. 
Ta pristop je treba obdržati v pravu EU, kot določa Direktiva 2000/13/ES.
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Predlog spremembe 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „kraj porekla“ pomeni vsak navedeni 
kraj, iz katerega živilo izvira, in to ni 
„država izvora“, kot je določeno v skladu s 
členi 23 do 26 Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2913/92;

(g) „kraj porekla“ pomeni vsak navedeni 
kraj, iz katerega živilo izvira, in to ni 
„država izvora“; 

Or. en

Obrazložitev

Treba je dodati opredelitev za „državo izvora“, da bi jo razlikovali od opredelitve kraja 
porekla.

Predlog spremembe 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „država izvora“ pomeni kraj porekla 
glavne kmetijske surovine, uporabljene 
pri pripravi proizvoda;

Or. en

Obrazložitev

Treba je dodati opredelitev za „državo izvora“, da bi jo razlikovali od opredelitve kraja 
porekla.
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Predlog spremembe 224
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „vidno polje“ pomeni vse površine 
embalaže, ki jih je mogoče prebrati z ene 
točke, ter omogoča hiter in enostaven 
dostop do informacij za označevanje, da je 
potrošniku omogočeno branje teh 
informacij brez obračanja embalaže;

(k) „vidno polje“ pomeni vse površine 
embalaže, ki jih je mogoče prebrati z ene 
točke, ter omogoča hiter in enostaven 
dostop do informacij za označevanje, da je 
potrošniku omogočeno branje teh 
informacij;

Or. de

Obrazložitev

Delno jezikovna sprememba (nemške različice), da bi se terminologija približala tisti iz 
Direktive 2000/13/ES. Poleg tega je izključitev možnosti, da bi se embalaža obračala, v 
nasprotju s sedanjimi pravnimi razmerami in morebiti v nasprotju z možnostjo vključevanja 
oznak na drugih delih embalaže, zato jo je treba v celoti črtati.

Predlog spremembe 225
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „pravno ime“ pomeni ime živila, 
določenega z določbami Skupnosti, ki zanj 
veljajo, ali če takšnih določb Skupnosti ni, 
ime, določeno v zakonih in drugih 
predpisih, ki se uporabljajo v državi 
članici, v kateri se proizvod prodaja 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane;

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Pomen opredelitve v členu 2(2)(l) ni jasen. Izraz „pravno ime“ v nemškem jeziku označuje 
vsako ime, ki ne krši zakonodaje. Zato bi bilo bolje, da se govori o imenih, določenih z 
zakonodajo. Ta je vsekakor treba opredeliti (pleonazem). Predlaga se, da se opredelitev 
izrazov obravnava v povezavi s členom 18.

Predlog spremembe 226
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „običajno ime“ pomeni ime, ki je 
sprejeto kot ime živila brez potrebe po 
dodatni razlagi potrošnikom v državi 
članici, v kateri se proizvod prodaja;

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Predlog spremembe 227
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „osnovna(-e) sestavina(-e)“ pomeni 
bistveno in/ali opredeljujočo sestavino 
živila;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ker nasprotujemo poskusu Komisije, da bi obstoječi določbi o označevanju izvora dodala 
besedilo, ni treba uporabljati opredelitev o osnovnih, bistvenih in opredeljujočih sestavinah, 
ki se doslej niso uporabljale v okviru zakonodaje o živilih. Ker vztrajno zagovarjamo 
poenostavitev, nasprotujemo ustvarjanju vedno novih izrazov brez očitno pozitivnih učinkov.

Ta merila niso praktična. So zavajajoče neusklajena z opredelitvami QUID. 50-odstotni prag 
nima istega praktičnega pomena za vsa živila.

Predlog spremembe 228
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „osnovna(-e) sestavina(-e)“ pomeni 
bistveno in/ali opredeljujočo sestavino 
živila;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev ni potrebna, saj se ta pojem ne uporablja v preostalem delu besedila uredbe. 
Zato jo je treba črtati.

Predlog spremembe 229
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „bistvena(-e) sestavina(-e)“ pomeni 
sestavino živila, ki predstavlja več kot 
50 % tega živila;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ker nasprotujemo poskusu Komisije, da bi obstoječi določbi o označevanju izvora dodala 
besedilo, ni treba uporabljati opredelitev o osnovnih, bistvenih in opredeljujočih sestavinah, 
ki se doslej niso uporabljale v okviru zakonodaje o živilih. Ker vztrajno zagovarjamo 
poenostavitev, nasprotujemo ustvarjanju vedno novih izrazov brez očitno pozitivnih učinkov.

Ta merila niso praktična. So zavajajoče neusklajena z opredelitvami QUID. 50-odstotni prag 
nima istega praktičnega pomena za vsa živila.

Predlog spremembe 230
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „bistvena(-e) sestavina(-e)“ pomeni 
sestavino živila, ki predstavlja več kot 
50 % tega živila;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev ni potrebna, saj se ta pojem ne uporablja v preostalem delu besedila uredbe. 
Zato jo je treba črtati.

Predlog spremembe 231
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „opredeljujoča(-e) sestavina(-e)“ je 
vsaka sestavina živila, ki jo potrošnik 
običajno povezuje z imenom živila in za 
katero je v večini primerov treba navesti 
njeno količino;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ker nasprotujemo poskusu Komisije, da bi obstoječi določbi o označevanju izvora dodala 
besedilo, ni treba uporabljati opredelitev o osnovnih, bistvenih in opredeljujočih sestavinah, 
ki se doslej niso uporabljale v okviru zakonodaje o živilih. Ker vztrajno zagovarjamo 
poenostavitev, nasprotujemo ustvarjanju vedno novih izrazov brez očitno pozitivnih učinkov.

Ta merila niso praktična. So zavajajoče neusklajena z opredelitvami QUID. 50-odstotni prag 
nima istega praktičnega pomena za vsa živila.

Predlog spremembe 232
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „opredeljujoča(-e) sestavina(-e)“ je 
vsaka sestavina živila, ki jo potrošnik 
običajno povezuje z imenom živila in za 
katero je v večini primerov treba navesti 
njeno količino;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev ni potrebna, saj se ta pojem ne uporablja v preostalem delu besedila uredbe. 
Zato jo je treba črtati.

Predlog spremembe 233
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

s) „datum minimalnega roka trajanja 
živila“ je datum, do katerega to živilo 
ohrani svoje značilne lastnosti, kadar je 
pravilno shranjeno;

s) „datum minimalnega roka trajanja 
živila“ je datum, do katerega to živilo 
ohrani svoje značilne lastnosti, kadar je 
shranjeno pravilno, in po katerem ne sme 
biti več v prodaji;
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Or. es

Obrazložitev

Opredelitev mora biti bolj natančna z dodatkom o možnosti prodaje proizvoda. 

Predlog spremembe 234
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka s a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „datum proizvodnje“ je datum, ko so 
bili proizvodi proizvedeni, ter po potrebi 
zapakirani in zamrznjeni.

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev je potrebna za člen 25.

Predlog spremembe 235
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „najboljše prakse“ pomeni standarde, 
sheme, pobude ali kakršne koli druge 
dejavnosti, ki jih odobrijo pristojni organi 
ter so se z izkušnjami in raziskavami 
izkazali kot najučinkovitejši za večino 
potrošnikov ter se obravnavajo kot vzorčni 
primeri, ki služijo za zgled.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Črtano v skladu s črtanjem 6. in 7. poglavja.

Predlog spremembe 236
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „grafična oblika ali simboli“ 
pomenijo jasno viden izraz ali predstavitev 
splošne ali specifične hranilne vsebine 
proizvoda v obliki, ki obsega številke, 
preglednice ali barvno kodiranje;

Or. en

Predlog spremembe 237
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „datum proizvodnje“ pomeni datum, 
ko živilo postane opisani proizvod. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali informacije za potrošnike, je treba opredeliti datum proizvodnje. Predlagana 
opredelitev je enaka tisti v kodeksu (CODEX STAN 1-1985).

Predlog spremembe 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
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Foglietta

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „predelava“ pomeni postopek, v 
katerem se ena (ali več) kmetijskih 
surovin predela v končni proizvod.

Or. en

Predlog spremembe 239
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „lokalni ali kmetijski trg“ pomeni trg, 
na katerem kmetje, pridelovalci ali lokalni 
proizvajalci živil prodajajo svoje proizvode 
ali lokalne proizvode neposredno javnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja prilagodljivost in izvajanje pravil o označevanju živil na 
lokalnih in kmetijskih trgih.

Predlog spremembe 240
Liam Aylward

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „osrednje vidno polje“ pomeni 
„sprednja stran embalaže“;
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Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev pojma „osrednje vidno polje“.

Predlog spremembe 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V tej uredbi se država izvora živila 
nanaša na izvor živila, kakor je določeno v 
skladu s členi 23 do 26 Uredbe Sveta 
(EGS) št. 2913/92.

3. V tej uredbi se država izvora živila 
nanaša na izvor živila, kakor je določeno v 
skladu s členi 23 do 26 Uredbe Sveta 
(EGS) št. 2913/92.

Za meso in živila, ki vsebujejo meso, se 
izvor živila ali zadevne sestavine opredeli 
kot država, v kateri je bila žival rojena, 
vzrejana večino življenja in zaklana. Če 
gre za tri različne kraje, je treba označiti 
vse tri, kjer se opredeljuje „država 
izvora“. 

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da bi pri mesu označevali samo en kraj izvora, če so kraj rojstva, vzreje in 
zakola različni. Raziskave so pokazale, da so kraj rojstva, vzreje in zakola za potrošnike zelo 
pomembni.
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Predlog spremembe 242
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Navajanje informacij o živilih zagotavlja 
visoko raven varovanja zdravja in interesov 
potrošnikov z zagotavljanjem podlage 
končnim potrošnikom za odločanje na 
podlagi informacij in za varno uporabo 
živil, zlasti v zvezi z zdravstvenimi, 
gospodarskimi, okoljskimi ter socialnimi in 
etičnimi vidiki.

1. Navajanje informacij o živilih zagotavlja 
visoko raven varovanja zdravja in interesov 
potrošnikov z zagotavljanjem podlage 
končnim potrošnikom za odločanje na 
podlagi prejetih informacij in za varno 
uporabo živil, zlasti v zvezi z 
zdravstvenimi, gospodarskimi, okoljskimi,
socialnimi in etičnimi vidiki ter vidiki 
dobrega počutja živali.

Or. en

Predlog spremembe 243
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Navajanje informacij o živilih zagotavlja 
visoko raven varovanja zdravja in interesov 
potrošnikov z zagotavljanjem podlage 
končnim potrošnikom za odločanje na 
podlagi informacij in za varno uporabo 
živil, zlasti v zvezi z zdravstvenimi, 
gospodarskimi, okoljskimi ter socialnimi 
in etičnimi vidiki.

1. Navajanje informacij o živilih zagotavlja 
visoko raven varovanja zdravja in interesov 
potrošnikov z zagotavljanjem podlage 
končnim potrošnikom za odločanje na 
podlagi informacij in za varno uporabo 
živil.

Or. en

Obrazložitev

Namera Komisije je bila povečati zahteve obveznega označevanja z osnovami, ki so prvi 
pogoj za izbiro potrošnikov na podlagi informacij in varno uporabo proizvoda ter ravnanje z 
njim. Etični, socialni, okoljski in gospodarski vidiki iz tega člena niso dovolj natančne 
opredelitve za dosego tega cilja.
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Predlog spremembe 244
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilj zakonodaje o informacijah o živilih 
je v Skupnosti zagotoviti prosti pretok 
živil, ki se zakonito proizvajajo in tržijo, po 
potrebi ob upoštevanju potrebe po zaščiti 
zakonitih interesov proizvajalcev in za 
pospeševanje proizvodnje kakovostnih
proizvodov.

2. Cilj zakonodaje o informacijah o živilih 
je v Skupnosti zagotoviti prosti pretok 
živil, ki se zakonito proizvajajo in tržijo.

Or. de

Obrazložitev

Pri drugem delu stavka ne ponuja nobenega pravila. Treba ga je črtati iz uredbe zaradi 
tehničnih razlogov in, in v primeru, da bi se uporabil, preoblikovati v uvodno izjavo. Ni jasno, 
kdaj in kako se spodbuja ali upošteva interese proizvajalcev ali kakovost „kakovostnih 
proizvodov“.

Predlog spremembe 245
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih določi nove zahteve, se upoštevajo 
potrebe po prehodnem obdobju po začetku 
veljavnosti novih zahtev, v katerem se 
lahko živila z oznakami, ki niso v skladu z 
novimi zahtevami, dajo v promet in se 
zaloge takšnih živil, ki so bila dana v 
promet pred iztekom prehodnega obdobja, 
še naprej prodajajo, dokler se ne porabijo.

Kadar zakonodaja o informacijah o živilih 
določi nove zahteve, se upoštevajo potrebe 
po prehodnem obdobju po začetku 
veljavnosti novih zahtev, v katerem se 
lahko živila z oznakami, ki niso v skladu z 
novimi zahtevami, dajo v promet in se 
zaloge takšnih živil, ki so bila dana v 
promet pred iztekom prehodnega obdobja, 
še naprej prodajajo, dokler se ne porabijo.

Nova pravila o označevanju živil se 
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izvajajo na podlagi skupnih sporazumnih 
datumov, ki jih določi Komisija po 
posvetovanju z državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Obrazložitev

Splošno sprejeta je potreba, da se uporabi dogovorjen urnik za posodobitev bodisi splošnih 
ali posebnih pravil o označevanju živil. Živilski delavci morajo biti pripravljeni na redne 
preglede embalaže in oznak, kakršen koli že je pravni razlog. Razdrobljeno izvajanje novih 
pravil kljub prehodnim obdobjem pomembno vpliva na stroške novega načrta oznake, 
naročila in upravljanje zaloge embalaže.

Predlog spremembe 246
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih določi nove zahteve, se upoštevajo 
potrebe po prehodnem obdobju po začetku 
veljavnosti novih zahtev, v katerem se 
lahko živila z oznakami, ki niso v skladu z 
novimi zahtevami, dajo v promet in se 
zaloge takšnih živil, ki so bila dana v 
promet pred iztekom prehodnega obdobja, 
še naprej prodajajo, dokler se ne porabijo.

3. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih določi nove zahteve, se, razen če so 
take zahteve povezane z varovanjem 
zdravja ljudi, odobri prehodno obdobje po 
začetku veljavnosti novih zahtev, v 
katerem se lahko živila z oznakami, ki niso 
v skladu z novimi zahtevami, dajo v 
promet in se zaloge takšnih živil, ki so bila 
dana v promet pred iztekom prehodnega 
obdobja, še naprej prodajajo, dokler se ne 
porabijo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi olajšali nemoteno delovanje notranjega trga in čim bolj zmanjšali količino odpadne 
embalaže, je ob uvajanju novih zahtev v zvezi z označevanjem seveda treba zagotoviti 
prehodno obdobje, razen, če nova zahteva ni povezana z neposrednim tveganjem za zdravje 
ljudi, saj v takem primeru prehodno obdobje morda ni primerno.
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Predlog spremembe 247
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih določi nove zahteve, se upoštevajo 
potrebe po prehodnem obdobju po začetku 
veljavnosti novih zahtev, v katerem se 
lahko živila z oznakami, ki niso v skladu z 
novimi zahtevami, dajo v promet in se 
zaloge takšnih živil, ki so bila dana v 
promet pred iztekom prehodnega obdobja, 
še naprej prodajajo, dokler se ne porabijo.

3. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih določi nove zahteve, je treba po 
začetku veljavnosti novih zahtev določiti 
ustrezna prehodna obdobja vsaj treh let, 
ko se lahko živila z oznakami, ki niso v 
skladu z novimi zahtevami, dajo v promet. 
Pri tem je treba predvideti, da se zaloge 
takšnih živil, ki so bila dana v promet pred 
iztekom prehodnega obdobja, lahko še 
naprej prodajajo, dokler se ne porabijo, 
vendar največ do izteka treh let po začetku 
veljavnosti te uredbe. Isto velja tudi za 
zaloge oznak, ki jih nosilci živilske 
dejavnosti pripravijo pred začetkom 
veljavnosti novih določb.

Or. de

Obrazložitev

Treba je predvideti ustrezna prehodna obdobja (vsaj treh let), da bodo izvedljiva zlasti za 
mala in srednje velika podjetja. Pri določanju prehodnega obdobja se je treba izogniti velikim 
stroškom za investicije v tisk in razvoj embalaže, kot tudi dragega uničenja zalog oznak.

Predlog spremembe 248
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih zahteva obvezne informacije o 
živilih, te zlasti zadevajo informacije, ki 
spadajo v eno od naslednjih kategorij:

črtano

(a) informacije o identiteti in sestavi, 
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lastnostih ali drugih značilnostih živila;
(b) informacije o varovanju zdravja 
potrošnikov in varni uporabi živila. Zlasti 
zadevajo informacije o:
(i) sestavi, ki lahko škodi zdravju 
nekaterih skupin potrošnikov;
(ii) roku uporabnosti, shranjevanju in 
varni uporabi;
(iii) vplivu na zdravje, vključno s 
tveganjem in posledicami v zvezi s 
škodljivim in nevarnim uživanjem živila;
(c) informacije o hranilni vrednosti, da se 
potrošnikom, tudi tistim s posebnimi 
prehranskimi potrebami, omogoči 
odločanje na podlagi informacij.
2. V zvezi s potrebo po obveznih 
informacijah o živilih je treba upoštevati 
splošno potrebo večine potrošnikov po 
nekaterih informacijah, ki jim pripisujejo 
poseben pomen, ali vse splošno sprejete 
koristi za potrošnike, da se jim omogoči 
odločanje na podlagi informacij.

Or. de

Obrazložitev

Načela o obveznih informacijah niso namenjena nosilcem dejavnosti, na katere je uredba 
naslovljena, ampak zakonodaji. Njihova pomenska vsebina je zato nejasna. Posledično je 
treba določbe črtati in jih vključiti kvečjemu v uvodne izjave.

Predlog spremembe 249
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) vplivu na zdravje, vključno s 
tveganjem in posledicami v zvezi s 
škodljivim in nevarnim uživanjem živila;

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Živila morajo biti v skladu s členom 14 Uredbe 178/2002 varna za uživanje. Označevanje ima 
za namen posredovanje informacij o živilih in ne o obnašanju potrošnikov.

Predlog spremembe 250
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) vplivu na zdravje, vključno s tveganjem 
in posledicami v zvezi s škodljivim in 
nevarnim uživanjem živila;

iii) vplivu, ki ga ima na zdravje, vključno s 
tveganjem in posledicami v zvezi s 
škodljivim in nevarnim uživanjem živila;

Or. hu

Obrazložitev

Pomembno je poudariti temeljni pomen, ki ga ima dejstvo, da ima potrošnik možnost izbrati 
tako, da bo koristil svojemu zdravju, saj ni namen predloga Komisije ta, da varuje 
potrošnikovo zdravje z opozorili.

Predlog spremembe 251
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) informacije o hranilni vrednosti, da se 
potrošnikom, tudi tistim s posebnimi 
prehranskimi potrebami, omogoči 
odločanje na podlagi informacij.

c) informacije o hranilni vrednosti, da se 
potrošnikom, tudi tistim s posebnimi 
prehranskimi potrebami, omogoči 
odločanje na podlagi zadostnih informacij.

Or. hu
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Obrazložitev

Naštevanje hranilnih vrednosti ni samo po sebi dovolj, da se povprečni potrošnik pravilno 
odloči o izbiri hrane.

Predlog spremembe 252
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točke c a, c b in c c  (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pojasnjevalne informacije na 
proizvodih iz člena 33(2a), da se 
potrošnikom omogoči izbira na podlagi 
informacij;
(cb) informacije o izvoru živilskih 
proizvodov;
(cc) informacije o proizvodnji in predelavi 
živil na proizvodih.

Or. en

Predlog spremembe 253
Jan Březina

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Nova pravila o označevanju živil se 
izvajajo na podlagi skupnih sporazumnih 
datumov v dveletnem ciklusu, kar 
omogoča pravilno prilagoditev novim 
zahtevam po označevanju, razen ko gre za 
zahteve po informacijah o posledicah za 
varnost.

Or. en
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Obrazložitev

Namen tega dodatnega besedila je omogočiti živilskim delavcem pravno varnost in pravilno 
prilagoditev novim zahtevam po označevanju. Nova pravila o označevanju se izvajajo na 
podlagi skupnih sporazumnih datumov, da se čimbolj zmanjša gospodarski učinek morebitnih 
sprememb označevanja nosilcev živilske dejavnosti in da postanejo učinkovitejše. Iz tega 
načela je treba izvzeti nujne primere s posledicami za varnost. 

Predlog spremembe 254
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) glede značilnosti živila in zlasti njegove 
narave, identitete, lastnosti, sestave, 
količine, roka uporabe, države izvora ali 
kraja porekla, načina proizvodnje ali 
pridelave;

(a) glede značilnosti živila in zlasti njegove 
narave, identitete, lastnosti, sestave, 
količine, trajnosti, porekla ali izvora, 
načina proizvodnje ali pridelave;

Or. en

Obrazložitev

V sedanjem členu 2(1)(a)(i) Direktive 2001/13/ES je praktično pravilo za označevanje izvora. 
Industrija je seznanjena s to določbo in z njeno izvedbo, ki ne povzroča nobenih težav. 
Razlikovanje med državo izvora in krajem porekla se ne upošteva več niti na ravni CODEX. 
Ta pristop je treba obdržati v pravu EU, kot določa Direktiva 2000/13/ES.

Predlog spremembe 255
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) z izrecnim oglaševanjem občutnega 
zmanjšanja sladkorja in/ali maščob, če 
energetska vrednost (kilojouli ali 
kilokalorije) hkrati ni bila zmanjšana, 
razen če ima proizvod 
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zaradi zmanjšanja sladkorja in maščob 
boljši učinek na zdravje;

Or. de

Obrazložitev

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Predlog spremembe 256
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) glede slikovnih predstavitev, ki 
potrošnika zavajajo o pravi naravi ali 
izvoru živila;

Or. en

Obrazložitev

Podobe in grafika ne smejo biti uporabljeni tako, da bi namerno zavajali potrošnika o pravem 
izvoru proizvoda.
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Predlog spremembe 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pri prikazovanju slik, ki navajajo k 
domnevi, da je živilo izdelano iz določenih 
sestavin, čeprav ni;

Or. en

Obrazložitev

Na embalaži vanilijinega jogurta, na primer, ki vsebuje aromo vanilije iz umetnih arom, ne 
sme biti prikazana slika vanilije.

Predlog spremembe 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) glede navajanja, da izhaja okus živila 
iz naravnih sestavin, medtem ko v resnici 
izhaja iz arom; 

Or. en

Obrazložitev

Če je na proizvodu na primer označeno „vanilija“, bi moral okus izhajati iz resnične vanilije.
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Predlog spremembe 259
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Odbor iz člena 49(1) lahko sestavi 
nedokončen seznam zahtev in pogojev, 
katerih uporabo lahko v skladu s prvim 
odstavkom kadarkoli prepove ali omeji. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predlagane spremembe je ohraniti obstoječo določbo iz živilske zakonodaje EU 
(direktiva 2000/13), ki od držav članic zahteva skupno ukrepanje v primeru, ko je treba 
omejiti uporabo določenih zahtev in pogojev označevanja. Brez takšne določbe bi lahko 
posamezne države izdajale lastne predpise in opredelitve, ki bi se lahko med državami 
članicami razlikovale, kar bi predstavljalo ovire za trgovanje na notranjem trgu.

Predlog spremembe 260
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Najkasneje v treh letih od začetka 
veljavnosti te uredbe Komisija posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o razpoložljivih dokazih o lastnostih 
naravnih mineralnih vod glede 
preprečevanja, zdravljenja ali 
ozdravljenja bolezni pri ljudeh.

Or. en

Obrazložitev

Kolikor nam je znano, ni prepričljivega dokaza, da imajo naravne mineralne vode lastnosti, 
kot so preprečevanje, zdravljenje ali ozdravljenje bolezni pri ljudeh. Evropska komisija bi 
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morala preiskati, ali je dovolj dokazov, ki bi upravičili take navedbe za naravne mineralne 
vode.

Predlog spremembe 261
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Najkasneje tri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o posebnih lastnostih naravnih 
mineralnih vod pri preprečevanju, 
zdravljenju ali ozdravljenju bolezni pri 
ljudeh.

Or. fr

Obrazložitev

Ni znano, da bi obstajali za to očitni dokazi. Komisija mora priskrbeti dokaze o teh lastnostih, 
da bi upravičila uporabo takih trditev, ki zadevajo zdravje.

Predlog spremembe 262
Jan Březina

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 nosilci 
živilske dejavnosti pri dejavnostih pod 
svojim nadzorom zagotovijo skladnost z 
zahtevami zakonodaje o informacijah o 
živilih, ki so pomembne za njihove 
dejavnosti, in preverijo, ali so takšne 
zahteve izpolnjene.

1. Ob upoštevanju bolj specifičnih določb
odstavka 3 nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo in preverijo skladnost 
informacij o živilih z zahtevami 
zakonodaje o informacijah o živilih, ki so 
pomembne za njihove posamezne 
dejavnosti, ter zlasti prisotnost in točnost 
informacij o živilih, ko prvič dajo živila na 
trg Skupnosti.
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2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem.

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem.

3. Nosilci živilske dejavnosti, ki prvič 
dajejo na trg živila, namenjena za 
ponudbo končnemu potrošniku ali 
obratom javne prehrane, zagotovijo 
prisotnost in točnost informacij o živilih v 
skladu z veljavno zakonodajo o 
informacijah o živilih.
4. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, delujejo s potrebno skrbnostjo, da
v mejah svojih zadevnih dejavnosti 
zagotovijo upoštevanje veljavnih zahtev po 
informacijah o živilih, zlasti tako, da ne 
dobavljajo živil, za katere na podlagi 
informacij, ki jih imajo kot strokovnjaki, 
vedo ali menijo, da niso skladna z 
zahtevami.

3. Brez poseganja v člen 19 
Uredbe (ES) št. 178/2002 nosilci živilske 
dejavnosti, ki so odgovorni za maloprodajo 
ali distribucijske dejavnosti, ki ne vplivajo 
na informacije o živilih, delujejo 
nemudoma, ko so obveščeni ali ko v 
mejah svojih zadevnih dejavnosti ugotovijo 
odstotnost ali netočnost obveznih 
podatkov na oznaki, določenih v členu 
9(1).

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

4. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

6. V naslednjih primerih nosilci živilske 
dejavnosti pri dejavnostih pod svojim 
nadzorom zagotovijo, da se obvezni 
podatki, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 9, navedejo na zunanji embalaži, v 
kateri je živilo predstavljeno za trženje, ali 
na komercialnih dokumentih za živila, 
kadar je mogoče zagotoviti, da so takšni 
dokumenti priloženi živilom, na katera se 
nanašajo, ali so bili poslani pred ali 
sočasno z dobavo:

5. V naslednjih primerih nosilci živilske 
dejavnosti pri dejavnostih pod svojim 
nadzorom zagotovijo, da se obvezni 
podatki, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 9, navedejo na zunanji embalaži, v 
kateri je živilo predstavljeno za trženje, ali 
na komercialnih dokumentih za živila, 
kadar je mogoče zagotoviti, da so takšni 
dokumenti priloženi živilom, na katera se 
nanašajo, ali so bili poslani pred ali 
sočasno z dobavo:

(a) kadar so predpakirana živila namenjena 
končnemu potrošniku, vendar se tržijo na 

(a) kadar so predpakirana živila namenjena 
končnemu potrošniku, vendar se tržijo na 
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stopnji pred prodajo končnemu potrošniku, 
in kadar na navedeni stopnji ne gre za 
prodajo obratom javne prehrane;

stopnji pred prodajo končnemu potrošniku, 
in kadar na navedeni stopnji ne gre za 
prodajo obratom javne prehrane;

(b) kadar so predpakirana živila namenjena 
za dobavo obratom javne prehrane za 
pripravo, predelavo, razdelitev ali rezanje.

(b) kadar so predpakirana živila namenjena 
za dobavo obratom javne prehrane za 
pripravo, predelavo, razdelitev ali rezanje.

Ne glede na pododstavek 1 nosilci živilske 
dejavnosti zagotovijo, da so podatki iz 
člena 9(1)(a), (f) in (h) navedeni tudi na 
zunanji embalaži, v kateri so živila 
predstavljena za trženje.

Ne glede na pododstavek 1 nosilci živilske 
dejavnosti zagotovijo, da so podatki iz 
člena 9(1)(a), (f) in (h) navedeni tudi na 
zunanji embalaži, v kateri so živila 
predstavljena za trženje.

Or. en

Obrazložitev

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation.  In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Predlog spremembe 263
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
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zdravjem. zdravjem, in zmanjšale njihove možnosti 
odločanja na podlagi informacij.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno besedilo pojasnjuje zahtevo, ki je naložena nosilcem živilske dejavnosti.

Predlog spremembe 264
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem.

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem, in njihovo možnost izbire na 
podlagi zadostnih informacij.

Or. fr

Obrazložitev

Ta dodatek pojasnjuje zahteve po varstvu in informiranosti potrošnikov.

Predlog spremembe 265
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 



PE416.699v02-00 82/109 AM\765208SL.doc

SL

potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem.

potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem, in zmanjšale njihove možnosti 
odločanja na podlagi informacij.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno besedilo pojasnjuje zahtevo, ki je naložena nosilcem živilske dejavnosti.

Predlog spremembe 266
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem.

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem, in zmanjšale njihove možnosti 
odločanja na podlagi informacij.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 267
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nosilci živilske dejavnosti, ki prvič 
dajejo na trg živila, namenjena za ponudbo 

3. Nosilci živilske dejavnosti, ki dajejo na 
trg živila, namenjena za ponudbo 
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končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane, zagotovijo prisotnost in točnost 
informacij o živilih v skladu z veljavno 
zakonodajo o informacijah o živilih.

končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane, zagotovijo prisotnost in točnost 
informacij o živilih v skladu z veljavno 
zakonodajo o informacijah o živilih. 

Or. es

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi zagotoviti, da nosilci živilske dejavnosti prevzamejo 
odgovornost.

Predlog spremembe 268
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, delujejo s potrebno skrbnostjo, da v 
mejah svojih zadevnih dejavnosti 
zagotovijo upoštevanje veljavnih zahtev po 
informacijah o živilih, zlasti tako, da ne 
dobavljajo živil, za katere na podlagi 
informacij, ki jih imajo kot strokovnjaki, 
vedo ali menijo, da niso skladna z 
zahtevami.

4. Če nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, delujejo s potrebno skrbnostjo, da v 
mejah svojih zadevnih dejavnosti 
ugotovijo, da živilo ni v skladu z 
določbami te uredbe, nemudoma ustrezno 
ukrepajo.

Or. de

Predlog spremembe 269
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Nosilci živilske dejavnosti, odgovorni 
za maloprodajo ali distribucijske 
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dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih na embalaži ali na oznaki, pritrjeni 
nanjo.

Or. en

Obrazložitev

Namenjeno zaščiti potrošnikov.

Predlog spremembe 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz člena 9(1).

Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev vseh podrobnosti iz člena 9(1) je nujna, če se želi omogočiti nosilcu dejavnosti, ki 
živila prejme, da z njimi ustrezno ravna (npr.jih hrani itd.) in prenese informacije potrošniku. 
Poleg tega je ta zagotovitev nujna za skladnost z zahtevami o sledljivosti.
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Predlog spremembe 271
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (d), (f) in (i).

Or. en

Obrazložitev

Informacije, ki se zahtevajo v točkah (d) in (i), so potrebne, da nosilec dejavnosti, ki dobavlja 
živila končnemu potrošniku, temu lahko zagotovi obvezne informacije o živilih, navedene v 
členu 9(1).

Predlog spremembe 272
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (d), (f) in (g).

Or. en
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Predlog spremembe 273
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (d), (f) in (i).

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe povečuje število obveznih informacij na živilih.

Predlog spremembe 274
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (d), (f) in (i).

Or. en

Obrazložitev

Usklajuje člen 8 s predlaganimi spremembami člena 9.
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Predlog spremembe 275
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c),(f) in (i).

Or. en

Predlog spremembe 276
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na pododstavek 1 nosilci živilske 
dejavnosti zagotovijo, da so podatki iz 
člena 9(1)(a), (f) in (h) navedeni tudi na 
zunanji embalaži, v kateri so živila 
predstavljena za trženje.

Ne glede na pododstavek 1 nosilci živilske 
dejavnosti zagotovijo, da so podatki iz 
člena 9(1)(a), (f), (g) in (h) navedeni tudi 
na zunanji embalaži, v kateri so živila 
predstavljena za trženje.

Or. en

Obrazložitev

Posebni pogoji shranjevanja, kot sta temperatura in vlaga, so potrebni za spoštovanje 
minimalnega roka trajanja ali datuma, do katerega je treba proizvod uporabiti. Te 
informacije bi morale biti na voljo na zunanji embalaži.
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Predlog spremembe 277
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Nosilci v gostinskem sektorju ter 
vsakdo, ki oskrbuje potrošnike s 
prehrambenimi proizvodi, seznani 
potrošnike, kateri proizvodi, namenjeni za 
prehrano, so gensko spremenjeni in/ali 
vsebujejo derivate in snovi, ki se lahko 
klasificirajo kot gensko spremenjeni glede 
na Uredbo (ES)  št. 1830/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
septembra 2003 o sledljivosti in 
označevanju gensko spremenjenih 
organizmov ter sledljivosti živil in krme, 
proizvedenih iz gensko spremenjenih 
organizmov, ter o spremembi Direktive 
2001/18/ES1.
UL L 268, 18.10.2003, str. 23.

Or. it

Obrazložitev

Zagotoviti je treba širše varstvo potrošnikov in njihovo pravico do informiranosti, da bodo na 
podlagi informiranosti sprejemali odločitve o hrani, ki jo zaužijejo.

Predlog spremembe 278
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Nosilci v gostinskem sektorju morajo 
potrošnike seznaniti tudi s tem, ali so bili 
proizvodi, namenjeni prehrani, v celoti ali 
delno pripravljeni z zamrznjenimi ali 
globoko zamrznjenimi sestavinami.
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Or. it

Obrazložitev

Zagotoviti je treba širše varstvo potrošnikov in njihovo pravico do informiranosti, da bodo na 
podlagi informiranosti sprejemali odločitve o hrani, ki jo zaužijejo.

Predlog spremembe 279
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) ker začnejo s 1. januarjem 2010 za 
vse meso iz vzreje in mesne proizvode 
veljati določbe Uredbe (ES) št. 1760/2000 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
julija 2000 o uvedbi sistema za 
identifikacijo in registracijo govedi ter o 
označevanju govejega mesa in proizvodov 
iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 820/971.
UL L 204, 11.08.2000, str. 1.

Or. it

Obrazložitev

Potrošnikom je treba zagotoviti razumljive informacije, ki niso omejene le na nekatere vrste 
mesa.

Predlog spremembe 280
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členi 10 do 34 in ob 
upoštevanju izjem iz tega poglavja je 

1. V skladu s členi 10 do 34 in ob 
upoštevanju izjem iz tega poglavja je 



PE416.699v02-00 90/109 AM\765208SL.doc

SL

obvezna navedba naslednjih podatkov: obvezna navedba naslednjih podatkov:
(a) ime živila; (a) prodajno ime;

(b) seznam sestavin; (b) seznam sestavin;
(c) sestavine iz Priloge II, ki povzročajo 
alergije ali preobčutljivost, in katera koli 
snov, dobljena iz njih;

(c) sestavine iz Priloge II, ki povzročajo 
alergije ali preobčutljivost, in katera koli 
snov, dobljena iz njih;

(d) količina nekaterih sestavin ali kategorij 
sestavin;

(d) količina nekaterih sestavin ali kategorij 
sestavin;

(e) neto količina živila; (e) neto količina živila;
(f) datum minimalnega roka trajanja ali 
datum uporabe;

(f) datum minimalnega roka trajanja ali pri 
živilih, ki so z mikrobiološkega stališča 
hitro pokvarljiva, datum uporabe;

(g) kakršna koli posebna navodila za 
shranjevanje ali uporabo;

(g) kakršna koli posebna navodila za 
shranjevanje ali uporabo;

(h) ime ali naziv podjetja in naslov 
proizvajalca, pakirnice ali prodajalca s 
sedežem v Skupnosti;

(h) ime ali naziv podjetja in naslov 
proizvajalca, pakirnice ali prodajalca s 
sedežem v Skupnosti;

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka 
kot celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) država izvora ali kraj porekla, kadar bi 
lahko potrošnik brez te navedbe bil v 
zmoti glede pravega porekla živila;

(j) navodila za uporabo v primeru, kadar bi 
bilo živilo nemogoče ustrezno uporabiti 
brez teh navodil;

(j) navodila za uporabo v primeru, kadar bi 
bilo živilo nemogoče ustrezno uporabiti 
brez teh navodil;

(k) za pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola, dejansko 
alkoholno stopnjo v volumenskih 
odstotkih;

(k) za pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola, dejansko 
alkoholno stopnjo v volumenskih 
odstotkih.

(l) označba hranilne vrednosti.

Or. de
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Predlog spremembe 281
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) datum proizvodnje;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil namen predpisov – to je zagotoviti potrošnikom ustrezne informacije o živilihi, ki jih 
uživajo, da bodo lahko izbirali na podlagi informacij – dosežen, je bistveno, da je potrošnik 
obveščen o datumu proizvodnje.

Predlog spremembe 282
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) pri živilih živalskega izvora datum 
proizvodnje;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil namen predpisov – to je zagotoviti potrošnikom ustrezne informacije o živilihi, ki jih 
uživajo, da bodo lahko izbirali na podlagi informacij – dosežen, je bistveno, da je potrošnik 
obveščen o datumu proizvodnje.
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Predlog spremembe 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) ime ali naziv podjetja in naslov 
proizvajalca, pakirnice ali prodajalca s 
sedežem v Skupnosti;

(h) ime ali naziv podjetja ali registrirana 
blagovna znamka in naslov proizvajalca, 
pakirnice in, za proizvode iz tretjih držav, 
prodajalca s sedežem v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pri zasebnih oznakah bi registrirana blagovna znamka za proizvajalca živil zmanjšala 
morebitne težave pri konkurenčnosti in ugledu, saj bi proizvajalcem omogočila, da uporabijo 
posebne blagovne znamke za zasebne oznake.  Dejansko mnogo podjetij uporablja različne 
znamke/blagovne znamke, s katerimi nagovarja različne trge. Vendar bi bile te blagovne 
znamke izključna lastnina proizvajalca, ki bi imel možnost vlagati v prepoznavnost blagovne 
znamke in ustvariti poslovno partnerstvo s prodajalci na drobno na trdnejših temeljih.

Predlog spremembe 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka kot 
celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) država izvora ali kraj porekla živila za 
živila, ki imajo samo eno sestavino ter za 
pomembno sestavino in opredeljujočo(-e) 
sestavino(-e) v izdelkih iz več sestavin; 
država izvora ali kraj porekla v primerih, 
kadar bi pomanjkanje teh podatkov lahko 
bistveno zavedlo potrošnika glede prave 
države izvora ali kraja porekla živila, zlasti 
če bi informacije, priložene živilu, ali 
oznaka kot celota sicer pomenile, da ima 
živilo drugačno državo izvora ali kraj 
porekla; v takšnih primerih je navedba v 
skladu s pravili iz člena 35(3) in (4) ter 
pravili, določenimi v skladu s členom 
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35(5);

Or. en

Obrazložitev

Informacije o državi izvora/kraju porekla so za večino potrošnikov zelo dragocene. Zato 
morajo biti obvezne za živila s samo eno sestavino, za pomembno sestavino in opredeljujočo(-
e) sestavino(-e) v izdelkih iz več sestavin.

Predlog spremembe 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka 
kot celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) država izvora ali kraj(i) porekla živila 
so obvezni za živila, ki imajo samo eno 
sestavino ali države izvora dveh 
najpomembnejših sestavin v izdelkih iz 
več sestavin; navedba je v skladu s pravili 
iz člena 14a;

Or. en

Obrazložitev

V interesu potrošnikov je, da vedo, kje je bil proizvod narejen, zlasti če želijo zmanjšati 
razdalje pri prevozu hrane.
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Predlog spremembe 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka 
kot celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) država izvora nepredelanih kmetijskih 
proizvodov in za predelane proizvode, 
območje pridelave ali vzreje glavne 
kmetijske surovine, uporabljene v 
predelavi; navedba je v skladu s pravili iz 
člena 35(3) in (4) ter pravili, določenimi v 
skladu s členom 35(5);

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 287
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka 
kot celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 

(i) država izvora ali kraj porekla;
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pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

Or. hu

Obrazložitev

Vedno je treba navesti državo izvora ali kraj porekla, saj je zaradi nedavnih škandalov ta 
podatek postal pomemben za potrošnika. Zato je pomembno, da postane navajanje izvora ali 
porekla na embalaži obvezno, ne pa prostovoljno. Ta informacija lahko tudi spodbudi 
nakupovanje lokalnih (v tem primeru evropskih) proizvodov, kar se je že izkazalo za uspešno 
na drugih celinah in v nekaterih evropskih državah.

Predlog spremembe 288
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka 
kot celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) kraj izvora ali porekla v skladu s pravili
iz člena 35(3) in (4) ter pravili, določenimi 
v skladu s členom 35(5);

Or. de

Obrazložitev

Kraj izvora je treba vedno označiti.
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Predlog spremembe 289
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka 
kot celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) kraj porekla ali izvora v primerih, kadar 
bi pomanjkanje teh podatkov lahko 
bistveno zavedlo potrošnika glede pravega
izvora ali kraja porekla živila;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 290
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka 
kot celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) podrobnosti o državi izvora v primerih, 
kadar bi nenavedba teh informacij lahko 
bistveno zavedla potrošnika glede pravega
izvora ali porekla živila;
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da potrošnik ve, odkod je proizvod. V nekaterih primerih pa ni vedno mogoče 
navesti posamezne države izvora. Sedanja pravila, povezana z zagotavljanjem označevanja 
izvora, predvidevajo, da se poreklo navede prostovoljno, razen če bi nenavedba hudo zavedla 
potrošnika o izvoru živila. To je treba ohraniti, ne pa prenavljati kot v členu 35 te uredbe. 
Črtati je treba torej vse navedbe tega člena.

Predlog spremembe 291
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka kot
celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka kot 
celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; 
država izvora ali kraj porekla živila sta 
obvezna za živila, ki imajo samo eno 
sestavino ali pomembno sestavino;

Or. en

Obrazložitev

Vedno več potrošnikov želi vedeti, odkod izvira njihova hrana, zato bi morala biti navedba 
države izvora ali kraja porekla živila obvezna za vse proizvode, ki imajo samo eno sestavino, 
tudi za npr. ovčje, svinjsko, kozje in piščančje meso, mlečne izdelke ter oreščke. Informacije o 
državi izvora ali kraju porekla morajo veljati za vse različice živilskega proizvoda, bodisi 
svežega, zamrznjenega, konzerviranega ali kako drugače minimalno predelanega.
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Predlog spremembe 292
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka kot 
celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

(i) država izvora ali kraj porekla v 
primerih, kadar bi pomanjkanje teh 
podatkov lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka kot 
celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; 
država izvora ali kraj porekla živila sta 
obvezna za živila, ki imajo samo eno 
sestavino in za pomembno sestavino in 
opredeljujočo(-e) sestavino(-e) v izdelkih 
iz več sestavin;

Or. en

Obrazložitev

Seznam obveznih podatkov je središčni del uredbe. Zato se oblik navedbe teh podatkov ne bi 
smelo spreminjati v postopku komitologije, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih 
elementov.

Predlog spremembe 293
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) označba hranilne vrednosti. črtano

Or. de

Obrazložitev

Splošna zahteva za označbo hranilne vrednosti je povzročila ugovore.
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Predlog spremembe 294
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

l) označba hranilne vrednosti. l) navedba hranilne vrednosti.

Or. es

Obrazložitev

V prilogi I predloga so besede "navedba hranilne vrednosti " in "označba hranilne vrednosti " 
sopomenke. Namen predloga spremembe je jasnost.

Predlog spremembe 295
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) serija, v katero spada proizvod

Or. es

Obrazložitev

Obvezni podatki morajo vključevati tudi navedbo, na podlagi katere se lahko izve, v katero 
serijo spada proizvod. To je temeljnega pomena za sledljivost proizvoda, saj potrošniki lahko 
tako ugotovijo, če proizvoda, ki so ga kupili, primanjkuje.
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Predlog spremembe 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) v kolikšni meri (izraženi v odstotkih) 
nosilec živilske dejavnosti, čigar ime je 
navedeno na oznaki, jamči, da v dobavni 
verigi živila ni naslednjega:

(1)  otroškega dela, kot ga opredeljuje člen 
2 konvencije št. 138 Mednarodne 
organizacije dela;
(2)  prisilnega dela, kot ga opredeljuje 
člen 2 konvencije št. 29 Mednarodne 
organizacije dela;
(3)  diskriminacije, kot jo opredeljuje člen 
1 konvencije št. 111 Mednarodne 
organizacije dela;
(4)  kršitve pravice do združevanja, kot jo 
opredeljuje člen 2 konvencije št. 87 
Mednarodne organizacije dela.

Or. en

Obrazložitev

Za mnoge potrošnike je zelo pomembno, da njihova živila niso bila proizvedena z otroškim ali 
prisilnim delom, ob diskriminaciji ali kršitvah svobode združevanja. Zato bi morali 
proizvajalci obvezno označevati, v kolikšni meri lahko zagotovijo, da te prakse niso bile 
uporabljene. Če takega zagotovila ni mogoče dati, je odstotni delež 0.

Predlog spremembe 297
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk, razen če so 
potrošniki o enem ali več podatkih 

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk. 
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obveščeni na drugačen način, določen z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. fr

Obrazložitev

Ker so določbe iz odstavka 1 tega člena obvezne, se jim ni možno izogniti z uvajanjem drugih 
način navajanja podatkov. Tako se zagotovi informiranost potrošnikov ob upoštevanju 
različne politike EU in držav članic, zlasti v boju proti prekomerni teži, debelosti in težavam s 
prehranjevanjem.

Predlog spremembe 298
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk, razen če so 
potrošniki o enem ali več podatkih 
obveščeni na drugačen način, določen z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk, razen če so 
potrošniki o enem ali več podatkih 
obveščeni na drugačen način, določen z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3). Ta odstavek ne 
posega v člen 34(1).

Or. de

Obrazložitev

Označba hranilne vrednosti iz člena 34 v grafični obliki (po spremenjenem besedilu, kot ga je 
predložil isti vlagatelj) potrebuje razlago v členu 9(2), da bi se zagotovilo, da zahteva iz tega 
člena za posredovanje vseh informacij o obliki besed in števil ne posega v člen 34. 
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Predlog spremembe 299
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk, razen če so 
potrošniki o enem ali več podatkih 
obveščeni na drugačen način, določen z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk:

Or. en

Obrazložitev

Seznam obveznih podatkov je središčni del uredbe. Zato se oblik navedbe teh podatkov ne bi 
smelo spreminjati v postopku komitologije, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih 
elementov.

Predlog spremembe 300
Liam Aylward

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk, razen če so 
potrošniki o enem ali več podatkih 
obveščeni na drugačen način, določen z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed, številk in barvnega
kodiranja, razen če so potrošniki o enem 
ali več podatkih obveščeni na drugačen 
način, določen z izvedbenimi ukrepi, ki jih 
je sprejela Komisija.  Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
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pregledom iz člena 49(3). postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev pojma „osrednje vidno polje“.

Predlog spremembe 301
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk, razen če so 
potrošniki o enem ali več podatkih 
obveščeni na drugačen način, določen z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk:

Or. en

Obrazložitev

Seznam obveznih podatkov je središčni del uredbe. Zato se oblik navedbe teh podatkov ne bi 
smelo spreminjati v postopku komitologije, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih 
elementov. 
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Predlog spremembe 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk, razen če so 
potrošniki o enem ali več podatkih 
obveščeni na drugačen način, določen z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed ali številk:

Or. en

Obrazložitev

Seznam obveznih podatkov je središčni del uredbe. Zato se oblik navedbe teh podatkov ne bi 
smelo spreminjati v postopku komitologije, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih 
elementov.

Predlog spremembe 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko spremeni seznam 
obveznih podatkov iz odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Seznam obveznih podatkov je središčni del uredbe. Zato se obvezna navedba teh podatkov ne 
bi smelo spreminjati v postopku komitologije, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih 
elementov.

Predlog spremembe 304
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko spremeni seznam 
obveznih podatkov iz odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Spremembe obveznega označevanja niso nebistveni deli uredbe, ki bi se sprejeli s postopkom 
komitologije.

Predlog spremembe 305
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko spremeni seznam 
obveznih podatkov iz odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Seznam obveznih podatkov je središčni del uredbe. Zato se obvezna navedba teh podatkov ne 
bi smelo spreminjati v postopku komitologije, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih 
elementov.

Predlog spremembe 306
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko spremeni seznam 
obveznih podatkov iz odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki je dosleden s predlogom spremembe k uvodni izjavi 23.

Predlog spremembe 307
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko spremeni seznam 
obveznih podatkov iz odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 

črtano
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skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Seznam obveznih podatkov je središčni del uredbe. Zato se obvezna navedba teh podatkov ne 
bi smelo spreminjati v postopku komitologije, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih 
elementov.

Predlog spremembe 308
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko spremeni seznam 
obveznih podatkov iz odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi zagotoviti, da so v primeru prodaje na daljavo ob sklenitvi nakupa 
na voljo vse obvezne informacije o živilu, vključno z informacijami, ki so obvezne po točkah 
(d), (f), (g), (h) in (k)člena 9(1) 
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Predlog spremembe 309
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko spremeni seznam 
obveznih podatkov iz odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 310
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Treba se je izogniti temu, da imajo 
označbe na prehrambenih proizvodih 
preveliko število informacij in so zato 
neberljive; vendar je treba zakonsko 
zagotoviti, da imajo proizvodi, pakirani v 
majhnih količinah ali embalažah, navede 
le štiri najpomembnejše informacije o 
hranilni vrednosti (energijska vrednost, 
beljakovine, ogljikovi hidrati, maščoba).

Or. hu

Obrazložitev

Da se izognemo neberljivosti zaradi prevelikega števila informacij na označbah ter povečanju 
velikosti označb (ter s tem povečanju stroškov in odpadkov, ki jih proizvaja material za 
pakiranje), je treba zmanjšati število informacij, ki morajo biti navedene na manjših 
označbah.
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