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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom
(KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0040),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0052/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prosti pretok varnih in kakovostnih
živil je bistven vidik notranjega trga ter 
znatno prispeva k zdravju in dobremu 
počutju državljanov ter njihovim socialnim 
in gospodarskim interesom.

(2) Prosti pretok varnih živil je pomemben 
vidik notranjega trga in znatno prispeva k 
zdravju in dobremu počutju državljanov ter 
njihovim družbenim in gospodarskim 
interesom.

Or. de

Obrazložitev

Izraz "kakovostno" živilo ni opredeljen; pomen "kakovosten" je namreč že izražen v besedi 
"varen", saj ta izraža, da živilo ne vsebuje zdravju škodljivih sestavin ter je higiensko 
neoporečno.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za doseganje visoke ravni varstva 
potrošnikov in zagotovitev njihove pravice 
do informacij je treba zagotoviti, da so 
potrošniki ustrezno obveščeni o živilih, ki 
jih uživajo. Na odločitve potrošnikov lahko 
med drugim vplivajo zdravstveni, 
gospodarski, okoljski ter socialni in etični 
vidiki.

(3) Za doseganje visoke ravni varstva 
potrošnikov in zagotovitev njihove pravice 
do informacij je treba zagotoviti, da so 
potrošniki ustrezno obveščeni o živilih, ki 
jih uživajo. Na odločitve za nakup lahko 
med drugim vplivajo zdravstveni, 
gospodarski, okoljski ter socialni in etični 
vidiki.

Or. de

Obrazložitev

Tukaj gre predvsem za odločitve za nakup; odločitev za nakup je hkrati odločitev potrošnikov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Medtem ko prvotni cilji in osrednji 
sestavni deli sedanje zakonodaje o 
označevanju še vedno veljajo, je 
zakonodajo treba poenostaviti, da se 
zagotovita enostavnejše usklajevanje in 
boljša jasnost za zainteresirane strani, ter 
posodobiti tako, da se upošteva nov razvoj 
na področju informacij o živilih.

(15) Medtem ko prvotni cilji in osrednji 
sestavni deli sedanje zakonodaje o 
označevanju še vedno veljajo, je 
zakonodajo treba poenostaviti, da se 
zagotovita enostavnejše izvajanje in boljša 
pravna varnost za zainteresirane strani,  ter 
posodobiti tako, da se upošteva nov razvoj 
na področju informacij o živilih.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.
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Predlog spremembe 4

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 
oddaja živil tretjim osebam, streženje in 
prodajanje živil, na primer na dobrodelnih 
prireditvah ali sejmih in srečanjih lokalnih 
skupnosti, niso zajete v področje uporabe 
te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Ne gre samo za ravnanje z živili, ampak za njihovo oddajo tretjim osebam. Preprečevanje 
podvojevanja.

Predlog spremembe 5

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 zagotovljati zadostno prožnost, 
hkrati pa jo je potrebno nenehno 
preverjati, da se ugotovi, če ustreza 
vsakodnevni stvarnosti potrošnikov, 
znanstvenim spoznanjem in skladnosti na 
notranjem trgu, ter jo po potrebi 
prilagoditi.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da se zakonodaja o informacijah o živilih nenehno preverja, da se ugotovi, ali 
dovolj sodobna in da se po potrebi upoštevajo nova znanstvena spoznanja o sestavinah živil 
in/ali vedenju potrošnikov.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Glavna pozornost v zvezi z zahtevo 
po obveznih informacijah o živilih mora 
biti namenjena omogočanju potrošnikom, 
da prepoznajo in ustrezno uporabijo živila 
ter se odločajo glede na svoje prehranske 
potrebe.

(17) Pozornost v zvezi z zahtevo po 
obveznih informacijah je namenjena 
omogočanju potrošnikom, da se 
ozaveščeno odločijo za nakup glede na 
svoje prehranske potrebe in želje

Or. de

Obrazložitev

Uvodna izjava je jasnejša in natančnejša.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vse pripombe o potrebi po obveznih 
informacijah o živilih morajo upoštevati 
tudi široko zanimanje večine potrošnikov 
za razkritje nekaterih informacij, da se 
omogoči prilagoditev zakonodaje o 
informacijah o živilih potrebam 
potrošnikov po informacijah.

(18) Vse pripombe o potrebi po obveznih 
informacijah o živilih morajo upoštevati 
tudi znanstveno dokazano široko 
zanimanje večine potrošnikov za razkritje 
nekaterih informacij, da se omogoči 
prilagoditev zakonodaje o informacijah o 
živilih potrebam potrošnikov po 
informacijah.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo: "široko zanimanje večine potrošnikov" je mogoča dokazati samo z znanstvenimi 
metodami.



PR\749676SL.doc 9/82 PE415.015v01-00

SL

Predlog spremembe 8

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, npr. o 
novih oblikah predstavitve informacij o 
živilih, oblikovati le, če in kadar je to 
potrebno, v skladu z načeli subsidiarnosti, 
sorazmernosti in trajnosti.

Or. de

Obrazložitev

Tudi uvedba novih oblik predstavitve informacij o živilih mora biti v skladu z navedenimi 
načeli.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Pravila o informacijah o živilih 
morajo prepovedati uporabo informacij, ki 
bi potrošnika zavedle ali živilom 
pripisovale zdravilne lastnosti. Da je ta 
prepoved učinkovita, mora veljati tudi za
oglaševanje in predstavitev živil.

(20) Poleg že veljavne zakonodaje o 
zavajajočem oglaševanju morajo pravila o 
informacijah o živilih morajo prepovedati 
uporabo informacij, ki bi potrošnika 
zavedle ali živilom pripisovale zdravilne 
lastnosti. Da je ta prepoved učinkovita, 
mora veljati tudi za oglaševanje in 
predstavitev živil.

Or. de

Obrazložitev

Treba je opozoriti, da že obstaja zakonodaja o zavajajočem oglaševanju.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se prepreči razdrobljenost 
predpisov o odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti v zvezi z informacijami o 
živilih, je primerno, da se na tem področju 
pojasnijo odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti.

(21) Da se prepreči razdrobljenost 
predpisov o odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti in prodajalcev na drobno v 
zvezi z napačnimi, zavajajočimi ali 
pomanjkljivimi informacijami o živilih, je 
primerno, da se na tem področju jasno 
določijo odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti za zainteresirane strani je nujno treba jasno določiti njihove 
obveznosti. Namen je, da trgovskih podjetij v takih okoliščinah ni mogoče klicati na 
odgovornost za primere, ki niso v njihovi odgovornosti oz. nanje ne morejo vplivati. Sodba v 
zadevi Lidl Italia pred Evropskim sodiščem poudarja sedanjo nezadostno pravno varnost za 
trgovce z živili v veljavni zakonodaji.

Predlog spremembe 11

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. de
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 9(3).

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Nekatere sestavine ali druge snovi, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji živil in so v 
njih še vedno prisotne, so vzrok alergij ali 
preobčutljivosti pri potrošnikih, pri čemer 
so nekatere alergije ali preobčutljivosti 
nevarne za zdravje potrošnikov. 
Pomembno je, da se omogočijo 
informacije o prisotnosti aditivov za živila, 
pripomočkov za predelavo in drugih snovi 
z alergenim učinkom, tako da lahko 
potrošniki z alergijo ali preobčutljivostjo 
na hrano sprejmejo varne odločitve na 
podlagi informacij.

(24) Nekatere sestavine ali druge snovi, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji živil in so v 
njih še vedno prisotne, lahko pri ljudeh 
povzročijo alergije ali preobčutljivost ali v 
posameznih primerih celo ogrozijo zdravje 
potrošnikov. Tako je pomembno, da se 
omogočijo informacije o prisotnosti 
aditivov za živila, pripomočkov za 
predelavo in drugih snovi z znanstveno 
dokazanim alergenim učinkom, tako da 
lahko zlasti potrošniki z alergijo ali 
preobčutljivostjo na hrano na podlagi 
informacij sprejmejo odločitve za živila, ki 
so zanje varna.

Or. de

Obrazložitev

Znanstveno dokazani alergeni samo pri alergikih povzročajo alergije in preobčutljivost.

Predlog spremembe 13

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 

(25) Označbe na živilih morajo biti jasne in 
razumljive za pomoč potrošnikom pri 
ozaveščeni izbiri živil in prehrane. Študije 
kažejo, da je dobra čitljivost pomembna za 
povečanje možnosti vpliva informacij na 
označbah na uporabnike in da so nečitljive 
informacije o proizvodu eden glavnih 
vzrokov za nezadovoljstvo potrošnikov v 
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označbami na živilih. zvezi z označbami na živilih.

Or. de

Obrazložitev
Informacije o živilih omogočajo ozaveščeno odločitev za nakup. 
Čitljivost ni odvisna samo od velikosti črk, ampak tudi od številnih drugih dejavnikov, na 
primer od širine poteze, vrste pisave in kontrasta med pisavo in ozadjem.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Za zagotavljanje informacij o živilih 
je treba upoštevati vse načine dobave živil 
potrošnikom, vključno s prodajo živil s 
sredstvi komuniciranja na daljavo. Čeprav 
je jasno, da morajo vsa živila, ki se 
dobavljajo prek prodaje na daljavo, 
izpolnjevati enake zahteve po informacijah 
kot živila, ki se prodajajo v trgovinah, je 
treba pojasniti, da morajo biti v takih 
primerih na voljo tudi zadevne obvezne 
informacije o živilih pred zaključitvijo 
nakupa.

(26) Za zagotavljanje informacij o živilih 
je treba vključiti prodajo živil s sredstvi 
komuniciranja na daljavo. Čeprav je jasno, 
da morajo vsa živila, ki se dobavljajo prek 
prodaje na daljavo, izpolnjevati enake 
zahteve po informacijah kot živila, ki se 
prodajajo v trgovinah, je treba pojasniti, da 
morajo biti v takih primerih na voljo tudi 
zadevne obvezne informacije o živilih pred 
zaključitvijo nakupa.

Or. de

Obrazložitev

Pri odločitvi za nakup je pomembno, da so informacije obvezno na voljo pred zaključkom 
nakupa. Za zgostitev besedila.

Predlog spremembe 15

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 

črtano
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alkoholnih pijačah navedene informacije 
o njihovih sestavinah.

Or. de

Obrazložitev

Ker alkoholne pijače ne sodijo na področje uporabe te uredbe, sem tudi ni mogoče vključiti 
mešanih alkoholnih pijač.

Predlog spremembe 16

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. 
1576/892 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi za 
vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar bo 

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o 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, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne proizvode, 
proizvedene iz sadja, razen grozdja, sadna 
piva in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. 11072008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
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Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

(EGS) št. 1576/892 ter za mešane 
alkoholne pijače 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.

1UL, L [ …], […], str.[…]. 1UL, L 179, 14. 7. 1999, str. 1.
2UL, L 179, 14. 7. 1999, str. 1. 2UL L 39, 13 .2. 2008, str. 16 .

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 17

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 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. 
Načeloma 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 ne veljajo za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

Or. de
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Obrazložitev

Glej uvodno izjavo 27.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) V nekaterih primerih bodo nosilci 
živilske dejavnosti morda želeli izpostaviti, 
da je izvor živila Evropska skupnost, in s 
tem usmeriti pozornost potrošnikov na 
kakovost svojih izdelkov in proizvodne 
standarde Evropske unije. Takšne navedbe 
morajo prav tako biti skladne z usklajenimi 
merili.

(30) Ker bodo nosilci živilske dejavnosti 
morda želeli izpostaviti, da je izvor živila 
Evropska skupnost, in s tem usmeriti 
pozornost potrošnikov na kakovost svojih 
izdelkov in proizvodne standarde Evropske 
unije, morajo take navedbe prav tako biti 
skladne z usklajenimi merili. Po potrebi 
enako velja za navedbo države članice 

Or. de

Obrazložitev

Pri prostovoljnih navedbi izvora "Evropska unija" in/ali "država članica" je zaradi 
razumljivosti, pravne varnosti in skladnosti na notranjem trgu potrebno, da je oblika enotna 
in določena.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Označba hranilne vrednosti na živilih 
zadeva informacije o prisotnosti 
energijskih in nekaterih hranilnih snovi v 
živilih. Obvezno zagotavljanje informacij o 
hranilni vrednosti mora pomagati pri 
ukrepih na področju izobraževanja javnosti 
o hranilni vrednosti in podpirati izbiranje 
živil na podlagi informacij.

(32) Označba hranilne vrednosti na živilih 
zadeva informacije o prisotnosti 
energijskih in nekaterih hranilnih snovi in 
sestavin v živilih. Obvezno zagotavljanje 
informacij o hranilni vrednosti mora 
pomagati pri ukrepih na področju 
izobraževanja javnosti o hranilni vrednosti 
in podpirati izbiranje živil na podlagi 
informacij.

Or. de
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Obrazložitev

Sol na primer ni hranilna snov, ampak je sestavina.

Predlog spremembe 20

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, da so informacije o energetski 
vrednosti alkoholnih pijač dostopne.

Or. de

Obrazložitev

Sicer ta uredba ne zajema alkoholnih pijač; vendar lahko alkoholne pijače bistveno 
prispevajo k vnosu energije. Zato morajo imeti potrošniki možnost dobiti informacije o 
energetski vrednosti alkoholnih pijač.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Zaradi doslednosti in usklajenosti 
zakonodaje Skupnosti mora biti 
prostovoljna vključitev prehranskih ali 
zdravstvenih trditev na oznakah živil v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih.

(35) Zaradi pravne varnosti in usklajenosti 
zakonodaje Skupnosti mora biti 
prostovoljna vključitev prehranskih ali 
zdravstvenih trditev na oznakah živil v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih.

Or. de

Obrazložitev

Nedvomno gre za pravno varnost zainteresiranih strani.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V izogib nepotrebnim obremenitvam 
industrije je nekatere kategorije živil, ki 
niso predelane ali za katere informacije o 
hranilni vrednosti niso odločilen dejavnik 
za potrošnikovo odločitev, primerno izvzeti 
iz obveznosti označevanja hranilne
vrednosti, razen če je obveznost 
zagotavljanja takšnih informacij določena 
v drugi zakonodaji Skupnosti.

(36) V izogib nepotrebnim obremenitvam 
proizvajalcev živil in trgovcev je nekatere 
kategorije živil, ki niso predelana ali se ne 
prodajajo predpakirana, npr. za katere 
informacije o hranilni vrednosti niso 
odločilen dejavnik za potrošnikovo 
odločitev za nakup, primerno izvzeti iz 
označevanja hranilne vrednosti, razen če je 
obveznost zagotavljanja takšnih informacij 
določena v drugi zakonodaji Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 
2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih je treba zaradi pravne varnosti iz 
področja uporabe te uredbe izvzeti živila, ki niso predpakirana.

Predlog spremembe 23

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 
lahko razumljive za povprečnega 
potrošnika, ker mu to ustreza in izpolnjuje 
namene informiranja, zaradi katerega je 
bilo označevanje uvedeno. Zdi se smiselno, 
da so informacije v enem vidnem polju, da 
se zagotovi, da lahko potrošniki pri 
kupovanju živil brez težav vidijo bistvene 
informacije o hranilni vrednosti.
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Or. de

Obrazložitev

Arogantno bi bilo presojati raven znanja vseh državljank in državljanov Evropske unije. 
Poleg tega  je treba črtati navedbo študij, ki jih ni mogoče jasno navesti; vsekakor doslej še ni 
bila izvedena raziskava o vedenju potrošnikov pri nakupu živil, kjer bi bile vključene vse 
države članice (glej uvodno izjavo 38). Poleg tega je zaradi različnih oblik embalaže za živila 
težko na splošno opredeliti vidno polje, ravno tako pa je pri nekaterih vrstah embalaže težko 
enoznačno določiti prednjo stran.

Predlog spremembe 24

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. Vendar v vsej 
Skupnosti ni znanstvenih dokazov o tem, 
kako povprečen potrošnik razume in 
uporablja drugače navedene informacije. 
Zaradi primerljivosti proizvodov v 
različnih velikostih embalaže je zato 
smiselno, da je še naprej obvezno 
navajanje hranilne vrednosti na 100g/100 
ml, po potrebi pa so dovoljene dodatne 
navedbe na obrok.

Or. de

Predlog spremembe 25

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, 

(39) Navedbe količine hranilnih elementov 
in primerjalnih kazalcev, da se omogoči 
ocena hranilne vrednosti živila, je treba v 
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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.

celoti upoštevati kot del označbe hranilne 
vrednosti in se ne smejo obravnavati kot 
skupina posameznih navedb.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev uvodne izjave 37.

Predlog spremembe 26

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) Tudi pri živilih, ki niso predpakirana, 
in ponudbi javne prehrane so informacije 
o možnih alergenih za alergike zelo 
pomembne. Zato morajo biti takšne 
informacije potrošniku vedno dostopne.

Or. de

Obrazložitev

Posebne ureditve v državah članicah bi škodovale skupnemu trgu, hkrati pa bi zaradi njih 
uredba postala absurdna.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

drugih določb, razen določb iz te uredbe, 
na področju, ki ga usklajujejo.

Or. de

Obrazložitev

Posebne ureditve v državah članicah bi škodovale skupnemu trgu, hkrati pa bi zaradi njih 
uredba postala absurdna.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Pravila o informacijah o živilih se 
morajo prilagoditi hitrim spremembam v 
socialnem, gospodarskem in tehnološkem
okolju.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Že obravnavano v uvodni izjavi (16).

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Za zagotovitev, da so podrobnejše 
zahteve po informacijah o živilih 
oblikovane in določene na dialektičen 
način ter izhajajo iz najboljših praks, 
morajo prožni mehanizmi na ravni 
Skupnosti in nacionalni ravni temeljiti na 
odprtem in preglednem javnem 
posvetovanju ter stalnem sodelovanju med 
širokim krogom predstavnikov 
zainteresiranih strani. Rezultat takšnih 
mehanizmov je lahko oblikovanje 
nacionalnih neobvezujočih shem na 

(45) Obstajati mora možnost, da se po 
potrebi in v skladu z določbami te uredbe 
za označevanje hranilne vrednosti 
uporabljajo oblike predstavitve, razvite v 
industriji in trgovini. 
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podlagi zanesljivih potrošniških raziskav 
in obsežnih posvetovanj z zainteresiranimi 
stranmi. Treba je uvesti mehanizme, ki 
potrošnikom omogočajo, da opredelijo 
živila, označena v skladu z nacionalno 
shemo, na primer z identifikacijsko 
številko ali simbolom.

Or. de

Obrazložitev

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Za zagotovitev ravni doslednosti 
doseženih rezultatov v različnih državah 
članicah je treba spodbujati nenehno 
izmenjavo in souporabo najboljših praks 
in izkušenj med državami članicami in s 
Komisijo ter spodbujati sodelovanje 
zainteresiranih strani pri takšni izmenjavi.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Vgl. Glej obrazložitev uvodnih izjav (41) in (42).
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Predlog spremembe 31

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 zlasti mala in srednje velika 
podjetja v živilski obrti, med katere sodijo 
tudi ponudniki javne prehrane, ter 
podjetja, ki neposredno tržijo kmetijske 
proizvode, ne bi bili preobremenjeni, je 
treba njihove proizvode izvzeti iz 
označevanja hranilne vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt.. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. 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 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49a) Seveda lahko tudi izdelki živilske 
obrti vsebujejo snovi, ki lahko pri 
občutljivih ljudeh povzročijo alergije ali 
preobčutljivost. Ker pa se ravno proizvodi, 
ki niso predpakirani, prodajajo v 
neposrednem stiku s kupcem, je treba 
ustrezne informacije omogočiti npr. v 
pogovoru ob nakupu ali na jasno vidni 
tabli v prodajnem prostoru oz. v 
priloženem informativnem gradivu. 
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Or. de

Obrazložitev

Obsežno označevanje alergenov v vseh proizvodih je pri živilih, ki niso predpakirana, skoraj 
nemogoče in bi zlasti majhnim in srednje velikim podjetjem poslabšalo konkurenčni položaj in 
povzročilo dodatne stroške. Poleg tega ni mogoče izključiti navzkrižne kontaminacije v 
obratih z omejeno delovno površino. 

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa podlago za 
zagotavljanje visoke ravni varstva 
potrošnikov v zvezi z informacijami o 
živilih, ob upoštevanju razlik v 
razumevanju potrošnikov in njihovih 
potreb po informacijah, ter hkrati 
zagotavlja nemoteno delovanje notranjega 
trga.

1. Ta uredba določa podlago za 
preglednost pri nakupu živil in s tem 
zagotavljanje visoke ravni varstva 
potrošnikov v zvezi z informacijami o 
živilih, ob upoštevanju razlik v 
razumevanju potrošnikov in njihovih 
potreb po informacijah, ter hkrati 
zagotavlja nemoteno delovanje notranjega 
trga brez izkrivljanja konkurence.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kar zadeva informacije 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 

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena oddaji končnemu potrošniku, 
ter za živila za dobavo obratom javne 
prehrane. 
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javne prehrane. 

Or. de

Obrazložitev

Zgostitev in jezikovno izboljšanje besedila.

Predlog spremembe 35

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 
[datum začetka veljavnosti te uredbe] 
predloži seznam vseh zahtev za 
označevanje za posebna živila, ki so 
navedene v posebni zakonodaji Skupnosti. 

Or. de

Obrazložitev

Zaradi velikega števila posebnih predpisov se zdi tak seznam potreben, da se zainteresiranim 
stranem v živilski verigi zagotovi jasnost in pravna varnost.

Predlog spremembe 36

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 

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 
tehnologijami 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 
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nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu;

storitev informacijske družbe, zlasti 
elektronskega poslovanja na notranjem 
trgu;

Or. de

Obrazložitev

Tukaj ne gre za tehnološka orodja, ampak za tehnologije.

Predlog spremembe 37

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

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 samo za 
posebna živila;

Or. de

Obrazložitev

Preprečevanje podvojevanja.

Predlog spremembe 38

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;

c) „obvezne informacije o živilih“ pomeni 
podatke, ki jih je na podlagi zakonodaje
Skupnosti treba zagotoviti končnemu 
potrošniku;

Or. de
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Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) „obrati javne prehrane“ pomeni vsak 
obrat (vključno z vozilom ali vgrajeno ali 
premično stojnico), kot so restavracije, 
menze, šole in bolnišnice, v katerih se med 
izvajanjem dejavnosti živila pripravijo za
dobavo končnemu potrošniku in so 
pripravljena za uživanje brez nadaljnje 
priprave;

d) „obrati javne prehrane“ pomeni vsak 
obrat (vključno z vozilom ali vgrajeno ali 
premično stojnico), kot so restavracije, 
menze, šole, bolnišnice ali dostava hrane, 
v katerih se med izvajanjem dejavnosti 
živila pripravijo z namenom, da jih končni 
potrošnik nemudoma zaužije;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev in potrebno dopolnilo:  tudi podjetja za dostavo hrane so obrati javne prehrane.

Predlog spremembe 40

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 v embalaži, 
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;

Or. de
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Obrazložitev

Poenostavitev

Predlog spremembe 41

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 
nepakirano in se zapakira šele ob prodaji 
končnemu potrošniku;

Or. de

Obrazložitev

Potrebna je opredelitev na podlagi člena 41.

Predlog spremembe 42

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 
sestavljenimi sestavinami v živilih, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji ali pripravi 
živila in jih končni proizvod še vedno 
vsebuje, tudi če so v spremenjeni obliki;
ostanki se ne štejejo za sestavine;

Or. de

Obrazložitev

Jezikovno izboljšanje.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice. Jezikovni popravek.

Predlog spremembe 44

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 brez obračanja embalaže 
naokrog;

Or. de

Obrazložitev

Jezikovni popravek.

Predlog spremembe 45

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) "čitljivost" pomeni pisavo, tisk, vtisk, 
oznako, gravuro, žig itd. ki potrošniku z 
normalnim vidom omogoča, da brez 
optičnih pripomočkov razbere besedila, 
kot so na primer oznake in podatki na 
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živilih; čitljivost je odvisna od velikosti 
črk, vrste pisave, širine poteze, razmaka 
med besedami, črkami in vrsticami, 
razmerja med širino in višino črk ter 
kontrasta med pisavo in ozadjem.

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev je potrebna, saj velikost črk še ne zagotavlja čitljivosti besedila.

Predlog spremembe 46

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;

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

Or. de

Obrazložitev

Tukaj ne gre za sprejemanje, ampak razumevanje.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (r)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

r) „bistvene zahteve“ pomeni zahteve, na 
podlagi katerih je raven varstva 
potrošnikov in informacij o živilih 
določena glede na dano vprašanje in ki so 
določene v aktu Skupnosti, kar omogoča 
razvoj nacionalnih shem iz člena 44;

r) „bistvene zahteve“ pomeni zahteve, na 
podlagi katerih je raven varstva 
potrošnikov in informacij o živilih 
določena glede na dano vprašanje in ki so 
določene v aktu Skupnosti;

Or. de
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Obrazložitev

Člen 44 se črta.

Predlog spremembe 48

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„datum minimalnega roka trajanja živila“ 
je datum, do katerega to živilo ohrani svoje 
značilne lastnosti, kadar je shranjeno 
pravilno oz. v skladu s posebnimi navodili 
na embalaži;

Or. de

Obrazložitev

Za nekatera živila so potrebni posebni pogoji shranjevanja, na primer hlajenje, kar mora biti 
navedeno na embalaži živila.

Predlog spremembe 49

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

sa) "datum uporabe živila" je datum, do 
katerega je treba živilo porabiti. Po tem 
datumu se živilo kot tako ne sme predati 
potrošnikom.

Or. de

Obrazložitev

Komisija v prilogi 9 razlikuje med minimalnim rokom trajanja živila in datumom uporabe. 
Tako je potrebna opredelitev datuma uporabe.
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Predlog spremembe 50

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

sb) "datum proizvodnje" je datum, ko so 
bili proizvodi proizvedeni, zapakirani in 
po potrebi zamrznjeni.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja potrebno opredelitev.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Navajanje informacij o živilih zagotavlja 
visoko raven varovanja zdravja, 
preglednosti in primerljivosti proizvodov v 
interesu potrošnikov ter zagotavlja osnovo 
za odločanje na podlagi informacij in za 
varno uporabo živil.

Or. de

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti z vidiki preglednosti in primerljivosti. Z vključitvijo črtanih vidikov 
bi bilo označevanje živil po nepotrebnem zapleteno, kar bi zbegalo potrošnike ter bi bilo v 
nasprotju s ciljem uredbe. 
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Oznake na živilih morajo biti za 
povprečnega potrošnika lahko 
prepoznavne, čitljive in razumljive.

Or. de

Obrazložitev

Oznake na živilih morajo biti lahko prepoznavne, čitljive in razumljive, sicer so nesmiselne.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvod

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:

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

Or. de

Obrazložitev

Preprečevanje podvojevanja.

Predlog spremembe 54

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

Or. de
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Obrazložitev

Glavni cilj uredbe ni varovanje zdravja potrošnikov z morebitnimi opozorili, ampak 
potrošniku omogočiti, da se na podlagi informacij o hranilni vrednosti ozaveščeno odloči za 
nakup, s čimer je prehrana potrošnikov uravnotežena in njihovo zdravje dolgoročno boljše.

Predlog spremembe 55

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 
ozaveščeno odločanje.

Or. de

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

2. V zvezi s potrebo po obveznih 
informacijah o živilih je treba upoštevati 
splošno potrebo velike večine potrošnikov 
po nekaterih informacijah, ki jim 
pripisujejo poseben pomen, ali znanstveno 
dokazane koristi za potrošnike, da se jim 
omogoči odločanje na podlagi informacij.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo ter poudarek, da je treba pri zakonodaji o informacijah o živilih uporabiti 
znanstvena spoznanja.
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice. Jezikovni popravek.

Predlog spremembe 58

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) glede napeljevanja, da ima živilo 
posebne značilnosti, čeprav imajo dejansko 
vsa podobna živila take značilnosti.

c) glede napeljevanja, da ima živilo 
posebne značilnosti, čeprav imajo dejansko 
vsa podobna živila take značilnosti, na 
primer, da se posebej poudarja odsotnost 
določene sestavine in/ali hranilne snovi, 
ki je to živilo v osnovi ne vsebuje.

Or. de

Obrazložitev

Posebna oblika zavajanja je poudarjanje običajnih lastnosti živila kot posebnosti, na primer, 
če se sadne žvečilke, ki so že v osnovi brez maščob, prodajajo v embalaži z napisom "brez 
maščob".

Predlog spremembe 59

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) z izrecnim oglaševanjem bistvenega 
zmanjšanja sladkorja in/ali maščob, pri 
čemer se energetska vrednost (v kilodžulih 
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oz. kilokalorijah) ustrezno ne zmanjša;

Or. de

Obrazložitev

Povprečni uporabnik domneva, da ima živilo, ki se na prednji strani embalaže oglašuje z
bistvenim zmanjšanjem sladkorja ali maščob, tudi ustrezno manjšo energetsko vrednost. 
Vendar to ne drži, če se sladkor oz. maščobe nadomestijo z drugimi sestavinami. V tem 
primeru gre pri takih oznakah za zavajanje potrošnika. 

Predlog spremembe 60

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cb) z oznako "dietno", če živilo ne ustreza 
predpisom Skupnosti za živila za posebne 
prehranske namene.

Or. de

Obrazložitev

Veliko živil z oznako "dietno" napeljujejo na bistveno manjšo vsebnost sladkorja in maščob 
ter s tem bistveno manjšo energetsko vrednost, čeprav slednje pogosto ne velja. Zato mora 
biti oznaka "dietno" namenjena samo živilom za posebne prehranske namene.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije o živilih so točne, jasne in 
potrošniku lahko razumljive.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Vključeno v člen 3, odstavek 1, točka a.
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Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Prepoved iz odstavka 3 se uporablja 
tudi za:

4. Odstavka 1 in 3 se uporabljata tudi za:

Or. de

Obrazložitev

Seveda tudi odstavek 1 velja za oglaševanje in predstavitev živil. 

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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.

Or. de

Obrazložitev

Preverjanje je del opisanega nadzora pri nosilcih živilske dejavnosti in ga zato ni treba 
posebej omenjati.

Predlog spremembe 64

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 

črtano
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živilo, če bi takšne spremembe zavajale 
končnega potrošnika ali drugače znižale 
raven varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem.

Or. de

Obrazložitev

Uredba ne zajema kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Če nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, v mejah potrebne skrbnosti 
ugotovijo, da živilo ne ustreza določbam te 
uredbe, to živilo nemudoma umaknejo iz 
distribucije.

Or. de

Obrazložitev

Določba mora biti jasneje napisana, da so pristojnosti jasno razmejene. Namen je, da 
trgovskih podjetij v takih okoliščinah ni mogoče klicati na odgovornost za primere, ki niso v 
njihovi odgovornosti oz. nanje ne morejo vplivati. Sodba v zadevi Lidl Italia pred Evropskim 
sodiščem poudarja sedanjo nezadostno pravno varnost za trgovce z živili v veljavni 
zakonodaji.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
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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).

dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila za nadaljnjo 
prodajo ali nadaljnjo obdelavo, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c), (f) in (g).

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 67

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. de

Obrazložitev

Na zunanji embalaži živila je treba navesti tudi posebne podatke o shranjevanju in uporabi 
(člen 9(1)(g)). 

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de
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Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice. Jezikovni popravek nemške različice.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice. Jezikovni popravek nemške različice.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) količina nekaterih sestavin ali kategorij 
sestavin;

d) količina nekaterih sestavin ali kategorij 
sestavin v skladu s prilogo VI;

Or. de

Obrazložitev

Vstavljeno ustrezno sklicevanje.

Predlog spremembe 71

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

fa) pri zamrznjenih proizvodih datum 
proizvodnje;

Or. de
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Obrazložitev

Ta navedba je uporabna, da potrošniki lahko ugotovijo, če so bili zamrznjeni proizvodi 
predolgo skladiščeni (škandal zaradi pokvarjenega mesa).

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) kakršna koli posebna navodila za 
shranjevanje ali uporabo;

g) kakršna koli posebna navodila za 
shranjevanje in/ali uporabo;

Or. de

Predlog spremembe 73

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Na to mesto se prestavi točka (j) člena 9(1) zaradi preglednosti in logične razporeditve.

Predlog spremembe 74

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 

Ne zadeva slovenske različice.
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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);

Or. de

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Prestavljeno: zaradi preglednosti in logične razporeditve spada ta točka neposredno za 
točko (g) v členu 9(1)..

Predlog spremembe 76

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). Pred sprejetjem 
dodatnih izvedbenih ukrepov se je treba 
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posvetovati s predstavniki ustreznih 
zainteresiranih strani.

Or. de

Obrazložitev

Treba se je posvetovati z akterji, na katere bi vplivali morebitni dodatni izvedbeni ukrepi, še 
zlasti, ker lahko ocenijo tehnično izvedljivost načrtovanih ukrepov.

Predlog spremembe 77

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. de

Obrazložitev

Seznam iz odstavka 1 vsebuje bistvene določbe in ne sme biti predmet regulativnega postopka. 

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje od zahtev po obveznih 
podatkih

črtano

Za posebne vrste ali kategorije živil lahko 
Komisija v izjemnih primerih omogoči 
odstopanje od zahtev iz člena 9(1)(b) 
in (f), če takšno odstopanje ne povzroči 
nezadostne obveščenosti končnega 
potrošnika in obratov javne prehrane.
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
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sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Zahteva o obveznih podatkih mora veljati za vsa živila in Komisija ne sme imeti možnosti 
sprejetja odstopanj, razen če je v posebni zakonodaji za posamezna živila ali v tej direktivi 
predvideno drugače. 

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru predpakiranih živil se 
obvezne informacije o živilih navedejo na 
embalaži ali oznaki, pritrjeni nanjo.

2. V primeru predpakiranih živil se 
obvezne informacije o živilih navedejo na 
embalaži.

Or. de

Obrazložitev

Črtano besedilo bi lahko povzročilo, da bi se živila prodajala skupaj s priloženimi listki z 
navodili. Temu se je treba izogniti.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41.

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 17(3a).

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev besedila.
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Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), se zagotovi, da so obvezni podatki 
iz člena 9(1) natisnjeni na embalaži ali 
oznaki tako, da so jasno čitljivi.

Evropska komisija skupaj s predstavniki 
ustreznih zainteresiranih strani oblikuje 
zavezujoče predpise o čitljivosti informacij 
za potrošnike na živilih. 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. de

Obrazložitev

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme podrobna pravila 
v zvezi s prikazom obveznih podatkov in 
razširitvijo zahtev iz odstavka 2 na 

črtano
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dodatne obvezne podatke za posebne 
kategorije ali vrste živil iz členov 10 in 38. 
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. de

Obrazložitev

Ta odstavek bi Komisiji podelil preširoka pooblastila, saj v tem primeru nikakor ne gre za 
„nebistvene določbe“.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 10 cm2.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Tudi podatki na embalaži ali posodah, katerih največja površina je manjša od 10 cm², morajo 
biti čitljivi, sicer so brez pomena. Pomembno je le predpisati, katere podatke naj bo obvezno 
navesti na majhni embalaži ali posodah. To vprašanje je obravnavano drugje.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Obvezne informacije o živilih so 
označene na vidnem mestu tako, da so 
zlahka vidne, jasno čitljive, in po potrebi 
neizbrisne. Nikakor ne smejo biti prekrite, 
zakrite ali ločene z drugim pisnim ali 
slikovnim gradivom ali manj opazne 

6. Obvezne informacije o živilih so 
označene na vidnem mestu tako, da so 
zlahka vidne, jasno čitljive in po potrebi 
neizbrisne. Nikakor ne smejo biti prekrite, 
zakrite ali ločene z drugim pisnim ali 
slikovnim gradivom, drugim dodatnim 
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zaradi njega ali katerega koli drugega 
dodatnega gradiva.

gradivom ali embalažo živila, na primer 
zaradi pregiba pri lepljenju.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja potrebno dopolnitev. Ni enoznačnega odgovora na vprašanje, 
zaradi kakšnega gradiva bi bile informacije manj opazne; različne možne razlage bi ogrozile 
pravno varnost trgovcev z živili.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9(2) se obvezne 
informacije o živilih navedejo v jeziku, ki 
ga potrošniki držav članic, v katerih se 
živilo trži, zlahka razumejo.

1. Brez poseganja v člen 9(2) se obvezne 
informacije o živilih navedejo v jezikovni 
obliki, ki jo razume povprečni potrošnik
države članice, v kateri se živilo trži.

Or. de

Obrazložitev

Pojem „jezikovna oblika“ zajema tako uradni jezik kot besedišče.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opustitev navedbe nekaterih obveznih 
podatkov

Odstopanja od zahteve o navedbi nekaterih 
obveznih podatkov

Or. de

Obrazložitev

Redakcijski popravek.
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Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 25 cm, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) ter člena 
29(1)(a) na embalaži ali oznaki. Podatki iz 
člena 9(1)(b) se zagotovijo z drugimi 
sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Navedba energetske vrednosti živila je bistvena informacija in je lahko odločilen dejavnik pri 
odločitvi za nakup na podlagi informacij.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Podatki iz členov 9 in 29 niso obvezni 
za živila, ki niso predpakirana, vključno z 
živili iz obratov javne prehrane, kakor so 
opredeljeni v členu 2(2)(d).

Or. de

Obrazložitev

Glej uvodno izjavo 49.
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Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opustitev navedbe seznama sestavin Splošna odstopanja od obvezne navedbe 
seznama sestavin

Or. de

Obrazložitev

Jezikovno izboljšanje zaradi večje razumljivosti.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta
(ES) št. 1493/1999, 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. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. 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);

e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 
št. 1493/1999, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne proizvode, 
izdelane iz sadja, razen grozdja, sadno 
pivo, pivo in žgane pijače iz člena 2(1) 
Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/891 ter za mešane 
alkoholne pijače. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. 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);
1 UL L 179 z dne 14.7.1999, str. 1.
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Or. de

Obrazložitev

Ta uredba ne bi smela urejati alkoholnih pijač, saj je zanje potrebna posebna ureditev. V 
zvezi s tem bi bilo treba najprej pojasniti vrsto temeljnih vprašanj, saj bi bila npr. referenčna 
vrednost v višini 100 ml za žgane pijače skrajno problematična. Poleg tega alkoholne pijače 
ne vsebujejo številnih hranilnih snovi, ki jih vsebujejo živila.  

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 21 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opustitev navedbe sestavnih delov živila 
na seznamu sestavin

Odstopanja od obvezne navedbe sestavnih 
delov živila na seznamu sestavin

Or. de

Obrazložitev

Sprememba naslova zaradi večje razumljivosti.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 21 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) snovi, ki se uporabljajo le v nujno 
potrebnih količinah kot topila ali medij za 
hranilne snovi, aditive za živila ali aromo;

c) snovi, ki se uporabljajo le v nujno 
potrebnih količinah kot topila ali medij za 
hranilne snovi, aditive za živila, encime ali 
aromo;

Or. de

Obrazložitev

Dopolnitev seznama snovi.
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Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) gre za živila, ki niso predpakirana, in 
končni potrošnik dobi ustrezne 
informacije o alergenih snoveh 
neposredno v pogovoru ob nakupu in/ali 
na jasno vidni tabli v prodajnem prostoru 
oz. v priloženem informativnem gradivu.

Or. de

Obrazložitev

Obsežno označevanje alergenov v vseh proizvodih je pri živilih, ki niso predpakirana, skoraj 
nemogoče in bi zlasti majhnim in srednje velikim podjetjem poslabšalo konkurenčni položaj in 
povzročilo dodatne stroške. Poleg tega ni mogoče izključiti navzkrižne kontaminacije v 
obratih z omejeno delovno površino.

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko odstavek 1 spremeni z 
dodajanjem drugih primerov. 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. Komisija lahko odstavek 1 dopolni z 
dodajanjem drugih primerov. 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. de

Obrazložitev

Pojasnilo.
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Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 25 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Datum minimalnega roka trajanja in datum
uporabe

Datum minimalnega roka trajanja, datum, 
do katerega je treba porabiti živilo in 

datum proizvodnje

Or. de

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX.

Ustrezen datum se navede kot sledi:

A.  DATUM MINIMALNEGA ROKA 
TRAJANJA
a) Pred datumom se navede naslednje 
besedilo:
– „Uporabno najmanj do ...“, kadar se 
datum navede z dnevom,
– „Uporabno najmanj do konca ...“ v 
drugih primerih.
b) Besedilu iz točke (a) se doda:
– sam datum ali
– sklic, kje na oznaki je datum naveden.
Te navedbe se po potrebi dopolnijo z 
opisom pogojev za shranjevanje, katerih 
upoštevanje zagotavlja navedeno trajnost 
proizvoda.
c) Datum sestavljajo navedba dneva, 
meseca in leta v nekodirani kronološki 
obliki.
Vendar pri živilih:
– katerih trajnost je manj kot tri mesece, 
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zadostuje navedba dneva in meseca;
– katerih trajnost je več kot tri mesece, 
vendar ne več kot 18 mesecev, zadostuje 
navedba meseca in leta;
– katerih trajnost je več kot 18 mesecev, 
zadostuje navedba leta.
d) Ob upoštevanju določb Skupnosti, ki 
določajo druge vrste navedbe datuma, se 
navedba roka trajnosti ne zahteva za:
– sveže sadje in zelenjavo, vključno s 
krompirjem, ki ni bil olupljen, rezan ali 
podobno obdelan; to odstopanje pa se ne 
uporablja za kaleča semena in podobne 
proizvode, kot so kalčki stročnic,
– vina, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne proizvode, 
pridobljene iz sadja, razen grozdja, in 
pijače, ki spadajo pod oznake 
KN 22060091, 22060093 in 22060099 ter 
so proizvedene iz grozdja ali grozdnega 
mošta,
– pijače, ki vsebujejo 10 volumenskih 
odstotkov alkohola ali več,
– brezalkoholne pijače, sadni sokovi, 
sadni nektarji in alkoholne pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola, v posameznih posodah 
z več kot pet litri, namenjenih dobavi 
obratom javne prehrane,
– pekovsko ali slaščičarsko pecivo, ki se 
glede na vrsto običajno uživa v 24 urah po 
izdelavi,
– kis,
– kuhinjsko sol,
– kristalni sladkor,
– slaščičarske izdelke, ki so sestavljeni 
skoraj samo iz aromatiziranega in/ali 
obarvanega sladkorja,
– žvečilni gumi in podobne izdelke za 
žvečenje,
– posamezne porcije sladoleda.
B. DATUM, DO KATEREGA JE TREBA 
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PORABITI ŽIVILO:
a) Pred datumom se navede besedilo 
„Porabiti do ...“:
b) Besedilu iz točke (a) se doda:
– sam datum ali
– sklic, kje na oznaki je datum naveden.
Navedbam sledi opis pogojev za 
shranjevanje, ki jih je treba upoštevati.
c) Datum sestavljajo navedbe dneva, 
meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki.
d. Način navedbe datuma minimalnega 
roka trajanja iz točke 1(c) v Prilogi IX se 
lahko določi v skladu s postopkom iz 
člena 49(2).
C. DATUM PROIZVODNJE:
a)  Pred datumom se navede besedilo 
„Datum proizvodnje ... “:
b) Besedilu iz točke (a) se doda:
– sam datum ali
– sklic, kje na oznaki je datum naveden.
c) Datum sestavljajo navedbe dneva, 
meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi jasnosti se Priloga IX vključi v zakonodajno besedilo in dopolni z datumom 
proizvodnje iz člena 2(2)(sb) (novo).

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 

b) količine beljakovin, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
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soli. sladkorjev in škroba, natrija iz soli.

Or. de

Obrazložitev

Beljakovine so življenjsko pomembna hranilna snov in jih je treba navesti na označbi hranilne 
vrednosti. Škrob tako kot sladkor spada med ogljikove hidrate in je vir energije, zato ga je 
treba prav tako navesti. Poudarek prehransko fiziološke pomembnosti natrija. 

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, 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. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. 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 se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne proizvode, 
izdelane iz sadja, razen grozdja, sadno 
pivo, pivo in žgane pijače iz člena 2(1) 
Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/891 ter za mešane 
alkoholne pijače. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. 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).
1 UL L 179 z dne 14.7.1999, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba ne bi smela urejati alkoholnih pijač, saj je zanje potrebna posebna ureditev. V 
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zvezi s tem bi bilo treba najprej pojasniti vrsto temeljnih vprašanj, saj bi bila npr. referenčna 
vrednost v višini 100 ml za žgane pijače skrajno problematična. Poleg tega alkoholne pijače 
ne vsebujejo številnih hranilnih snovi, ki jih vsebujejo živila. 

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točki (e) in (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) škrob; črtano
g) beljakovine;

Or. de

Obrazložitev

Beljakovine so obravnavane v členu 29(1)(b).

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sezname iz odstavkov 1 
in 2 spremeni. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Omenjeni seznami vsebujejo bistvene določbe.
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Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml.
Poleg tega se lahko navede količina 
energije in hranilnih snovi na obrok.

Or. de

Obrazložitev

Navedba količine energije in hranilnih snovi na 100 g ali na 100 ml potrošnikom omogoča 
neposredno primerjavo med proizvodi, zato bi morale biti takšne navedbe načeloma obvezne 
tudi pri živilih, pakiranih v obroke. Dodatna navedba količine energije in hranilnih snovi na 
obrok bi seveda morala biti mogoča zlasti v primeru živil, pakiranih v obroke.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

1. Poleg obvezne označbe hranilne 
vrednosti na 100 g ali 100 ml iz člena 31(2) 
se lahko navedejo informacije za obrok, ki 
je določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži, ter da so velikosti obrokov 
realistične in povprečnemu potrošniku 
prikazane oziroma razložene na razumljiv 
način. Komisija skupaj z nosilci živilske 
dejavnosti in pristojnimi organi držav 
članic pripravi smernice za navajanje 
realističnih velikosti obrokov.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev velikosti obroka bi morala odražati dejansko razmišljanje potrošnikov o hrani. 
Potrošniki lažje razumejo, kaj je en obrok iz 8 enot ali kosov (npr. keksi) ali polovica 
skodelice (npr. orehov), kot pa ustrezne navedbe v gramih. Pri velikosti obroka bi bilo treba 
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upoštevati realistično povprečno porabo potrošnikov, da bi preprečili zavajajoče navedbe. 
Pogosto navedena velikost obroka v višini 25 g se je na primer izkazala za nerealistično 
referenčno velikost.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej člen 31(2).

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija.
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej člen 31(2).
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Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in 
(3) se označba hranilne vrednosti lahko 
predloži v drugih oblikah navedbe, če so 
izpolnjene naslednje osnovne zahteve:

Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in (3) se 
označba hranilne vrednosti lahko ponovi v 
drugih oblikah navedbe, na primer z 
grafičnim prikazom.

a) cilj oblike navedbe potrošniku olajšati 
razumevanje prispevka ali pomembnosti 
živila za energetsko in hranilno vsebino 
prehrane in
b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi in
c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.
(2) Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

Or. de

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Uskladitev z drugimi predlogi sprememb (gl. člen 29(1)(b). Tabela omogoča boljši pregled 
nad podatki.

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Med najpomembnejše informacije o živilu spada energijska vrednost, zato jo je treba pri vseh 
proizvodih na istem mestu in v opazni obliki ponoviti na prednji strani embalaže, da jo lahko 
potrošnik opazi že na prvi pogled.

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prostovoljno razširjena označba 
hranilne vrednosti v zvezi s hranilnimi 
snovmi iz člena 29(2) se navede po potrebi 
v vrstnem redu, ki je določen v delu C 
Priloge XIII. Smiselno se uporablja 
odstavek 1.

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

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev in uskladitev z odstavkom 1.

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Poenostavitev izvajanja uredbe.

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5 – uvod in točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Za prikaz označbe hranilne vrednosti se 
lahko dodatno, torej s ponovitvijo 
podatkov, uporabijo grafične oblike ali 
simboli, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

a) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
potrošnika in

a) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
potrošnika ali odvračajo pozornosti od 
obvezne označbe hranilne vrednosti in

Or. de
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Obrazložitev

Posebna nacionalna pravila ne bi bila v skladu z načeli notranjega trga. Obstajati mora 
možnost za ohranitev in nadaljnji razvoj že obstoječih in učinkovitih oblik predstavitve, ki 
temeljijo na industriji ali trgovini.

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Skladnost z zahtevami iz člena 5(a) in 
(b) zagotavlja Komisija po posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane in 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

To so bistvene določbe, katerih spreminjanje ne more biti prepuščeno zgolj Komisiji.

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 35 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Veljavne zahteve Veljavne zahteve za dodatne, prostovoljno 
navedene podatke

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.
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Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti, kot sta 
Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. 
marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih 
posebnostih kmetijskih proizvodov in živil 
ter Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 
20. marca 2006 o zaščiti geografskih 
označb in označb porekla za kmetijske 
proizvode in živila, se odstavka 3 in 4 
uporabljata, kadar se država izvora ali kraj 
porekla živila navede prostovoljno, da se 
potrošnike obvesti, da živilo izvira ali ima 
poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. V teh primerih živilo nosi 
oznako „Proizvedeno v EU (država 
članica)“. Poleg tega se lahko navede ime 
regije.

Or. de

Obrazložitev

Navedba regije odraža željo številnih potrošnikov po označevanju regionalnih specialitet. 
Označevanje živil s „Proizvedeno v EU“, izkazuje skladnost z zadevno zakonodajo Skupnosti 
o živilih in je zato lahko za potrošnika zanimiva informacija.

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Za perutnino in meso, razen za 
govedino in teletino, se kot država izvora 
ali kraj porekla lahko navede samo kraj, v 
katerem so bile živali rejene in/ali pitane, 
torej ne kraj vzreje, zakola, predelave ali 
pakiranja. Alternativno se lahko navede
vsakega od teh krajev rojstva, reje, vzreje,
zakola, predelave in pakiranja.
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Or. de

Obrazložitev

Ravno v zvezi z mesom je bila v preteklosti vrsta škandalov z živili, ki so resno ogrozili 
zaupanje potrošnikov. Jasno označevanje izvora navedenih vrst mesa zagotavlja svobodo 
izbire in lahko okrepi zaupanje potrošnikov v kakovost proizvodov.

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Prostovoljno navedene dodatne 
informacije morajo biti čitljive. Ne
navedejo se tako, da zavzemajo prostor, 
namenjen obveznim informacijam, ali da 
ovirajo najdbo obveznih informacij.

Or. de
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Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točke (a), (b) in (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) varovanja javnega zdravja; črtano
b) varstva potrošnikov;
c) preprečitve goljufij;

Or. de

Obrazložitev

Točke a do c so v tej uredbi dovolj dobro obravnavane.

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ker lahko sklepamo, da so živila v EU v skladu z jasnimi določbami zakonodaje Skupnosti, so 
dodatni napotki, kot so predlagani v tem odstavku, nepotrebni.
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Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41
Nacionalni ukrepi za živila, ki niso 

predpakirana

črtano

(1) Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.
(2) Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.
(3) Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

Or. de

Obrazložitev

Nacionalne določbe bi škodovale skupnemu trgu, hkrati pa bi zaradi njih uredba postala 
absurdna.

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob sklicevanju na ta člen država 
članica, ki meni, da je treba sprejeti novo 
zakonodajo o informacijah o živilih, 
vnaprej obvesti Komisijo in druge države 
članice o predvidenih ukrepih ter navede 

črtano
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razloge za njihovo utemeljitev.

Or. de

Obrazložitev

Glej člen 41(3).

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zadevna država članica lahko 
predvidene ukrepe sprejme šele tri mesece 
po obvestilu iz odstavka 1, če Komisija ne 
predloži negativnega mnenja.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej odstavek 1.

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Direktiva 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov se ne uporablja za 
ukrepe, o katerih države članice obvestijo 
Komisijo v skladu z odstavki 2 in 4.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev predlogom sprememb k odstavkoma 1 in 3.
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Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
POGLAVJE VII
RAZVOJ NACIONALNIH SHEM

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje VII črtano
Člen 44

Nacionalne sheme
(1) Države članice lahko sprejmejo, 
priporočijo ali kako drugače potrdijo 
nacionalne sheme, ki zajemajo izključno 
nezavezujoča pravila, kot so priporočila, 
navodila, standardi ali druga 
nezavezujoča pravila (v nadaljnjem 
besedilu „nacionalne sheme“), ki so 
namenjena zagotavljanju uporabe 
naslednjih določb in so v skladu z 
bistvenimi zahtevami iz:
a) člena 33(2) v zvezi z dodatnimi 
oblikami navajanja označbe hranilne 
vrednosti;
b) člena 34(5) v zvezi s prikazom označbe 
hranilne vrednosti.
(2) Izvajanje drugih določb zakonodaje o 
informacijah o živilih, poleg tistih iz 
odstavka 1, v okviru nacionalnih shem ter 
zadevne bistvene zahteve lahko določi 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).
(3) Države članice lahko razvijejo 
nacionalne sheme na lastno pobudo ali 
zahtevo zainteresiranih strani v skladu s 
splošnimi načeli in zahtevami iz 
poglavij II in III te uredbe ter:
a) na podlagi natančne raziskave 
potrošnje; in
b) po obsežnem posvetovanju s širokim 
krogom zainteresiranih strani na podlagi 
najboljših praks in
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(4) Nacionalne sheme vključujejo 
ustrezne mehanizme, ki potrošnikom 
omogočajo, da opredelijo živila, označena 
v skladu z nacionalnimi shemami, 
spremljajo raven skladnosti s shemo in 
ocenijo njen učinek.
(5) Države članice Komisiji predložijo 
podrobnosti o nacionalnih shemah iz 
odstavka 1, vključno z identifikatorjem za 
živila, označena v skladu z navedeno 
nacionalno shemo. Komisija zagotovi, da 
so navedeni podatki dostopni javnosti, 
zlasti na posebni spletni strani. 6.
(6) Komisija spodbuja in organizira 
izmenjavo informacij med državami 
članicami in s Komisijo o zadevah, 
povezanih s sprejetjem in izvajanjem 
nacionalnih shem. Spodbuja sodelovanje 
zainteresiranih strani pri takšni izmenjavi, 
zlasti prek svetovalne skupine za 
prehranjevalno verigo ter zdravje živali in 
rastlin, ustanovljene s Sklepom Komisije 
2004/613/ES z dne 6. avgusta 2004 o 
ustanovitvi svetovalne skupine za 
prehranjevalno verigo ter zdravje živali in 
rastlin.
(7) Komisija lahko po posvetovanju z 
državami članicami sprejme smernice v 
zvezi z uporabo tega člena.

Člen 45
Domneva o skladnosti

(1) Za vsakršno informacijo o živilu, ki je 
zagotovljena v skladu z nacionalno 
shemo, se predvideva, da je v skladu z 
bistvenimi zahtevami iz člena 44(1) in (2). 
(2) Uporaba nacionalnih shem ne ovira 
prostega pretoka izdelkov.

Člen 46
Ukrepi Skupnosti

(1) Če Komisija meni, da nacionalna 
shema ni v skladu z določbami te uredbe, 
lahko potem, ko obvesti Odbor iz člena 
49(1), sprejme odločbo, v kateri od države 
članice zahteva, da razveljavi ali spremeni 
navedeno nacionalno shemo.
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(2) Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe v zvezi z določbami iz člena 44(1) 
in (2). 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).

Člen 47
Izvedbena pravila

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

Or. de

Obrazložitev

Posebna nacionalna pravila bi bila le navidezno nezavezujoča; de facto bi obstajal pritisk, da 
je treba ta posebna pravila izpolnjevati, kar bi bilo zopet v nasprotju s načeli notranjega trga.

Predlog spremembe 124

Predlog uredbe
Člen 50 – pododstavek –1 (novo)
Uredba (ES) 1924/2006
Člen 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Člen 4 Uredbe (ES) št. 1924/2006) se 
črta.

Or. de

Obrazložitev

„Profil hranil“ je političen pojem, ki pa ne vzdrži znanstvene presoje. Pri njem ne gre za 
informacijo, ampak bolj za indoktrinacijo. Ker bo obravnavana uredba o informacijah o 
živilih privedla do izčrpnih, povprečnemu potrošniku razumljivih, čitljivih in tako resnično 
uporabnih informacij, je člen 4 Uredbe (ES) št. 1924/2006 odveč in bi ga bilo treba črtati.
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Predlog spremembe 125

Predlog uredbe
Člen 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 52a
Prehodne določbe o dajanju živil v promet
Živila, dana na trg ali označena pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, ki niso v 
skladu s to uredbo, se smejo tržiti do 
poteka roka trajanja, vendar ne dlje kot 
do [5 let po začetku veljavnosti te uredbe].

Or. de

Predlog spremembe 126

Predlog uredbe
Člen 53 – pododstavka 3 in 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 25 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev uredbi o zdravstvenih trditvah.
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Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) energijsko vrednost; ali a) energijsko vrednost;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 128

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) eno ali več od naslednjih hranilnih snovi 
oziroma njihovih sestavin:

– maščobe; – maščobe;

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

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

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti pomembnost beljakovin s spremembo vrstnega reda 
ter prehransko fiziološko pomembnost natrija.
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Predlog spremembe 129

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Študije kažejo, da se naravne transmaščobe razlikujejo od industrijsko izdelanih transmaščob 
in da tudi pri zaužitju večjih količin niso zdravju škodljive. 

Predlog spremembe 130

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. „novi sladkorji“ so sladkorjem 
podobne snovi, ki jih lahko uvrstimo na 
področje novih živil, kot sta izomaltuloza 
in D-tagatoza.

Or. de

Obrazložitev

D-tagatoza in izomaltuloza sta odobrena proizvoda novih živil. Sodita med sladkorje, a se od 
treh običajnih vrst sladkorjev bistveno razlikujeta glede na vsebnosti kalorij, raven krvnega 
sladkorja in spodbujanje zobne gnilobe.

Predlog spremembe 131

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

izračunana po formuli: beljakovina = 
celoten dušik po Kjeldahlu x 6,25, oziroma 
x 6,38 pri mlečnih beljakovinah;

Or. de

Obrazložitev

V skladu s standardom CODEX je mednarodni koeficient za mlečne proizvode, pridobljene iz 
živalskih beljakovin, 6,38. Tudi na ravni držav članic EU se trenutno uporablja koeficient 
6,38.

Predlog spremembe 132

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „osrednje vidno polje“ je vidno polje, 
ki se najverjetneje prikaže ali je vidno pri 
normalnih ali običajnih pogojih prodaje ali 
uporabe.

13. „prednja stran embalaže“ je stran ali 
površina embalaže živila, ki se 
najverjetneje prikaže ali je vidno pri 
normalnih ali običajnih pogojih prodaje ali 
uporabe.

Or. de

Obrazložitev

Pojem „prednja stran“ je tu ustreznejši, saj gre za prednjo stran ali, kadar to ni mogoče, 
zgornji del embalaže.

Predlog spremembe 133

Predlog uredbe
Priloga II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SESTAVINE, KI POVZROČAJO
ALERGIJE ALI 

PREOBČUTLJIVOSTI

SESTAVINE, KI LAHKO 
POVZROČIJO ALERGIJE ALI 

PREOBČUTLJIVOSTI

Or. de
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Obrazložitev

Dodatki načeloma ne povzročajo alergij ali preobčutljivosti.

Predlog spremembe 134

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne 
destilate.

Or. de

Obrazložitev

Postopek alkoholne destilacije za seboj ne pušča alergenov. Alkoholni destilati se ne 
uporabljajo le za proizvodnjo alkoholnih pijač, ampak tudi za proizvodnjo živil, zato je treba 
preprečiti zavajajoče označevanje neobstoječih alergenov.

Predlog spremembe 135

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 7 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne 
destilate;

Or. de

Obrazložitev

Glej odstavek 1(d).
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Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 8 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne 
destilate.

Or. de

Obrazložitev

Glej odstavek 1(d). 

Predlog spremembe 137

Predlog uredbe
Priloga IV – alinei 1 in 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– Sveže sadje in sveža zelenjava ter 
nepredelani proizvodi, ki zajemajo eno 
sestavino ali kategorijo sestavin;

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

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

Or. de

Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– živila, ki niso predpakirana, vključno z 
javno prehrano, namenjeno neposredni 
porabi.
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Or. de

Obrazložitev

Gl. člen 17(3)(a) (novo) in člen 22(1)(ba) (novo).

Predlog spremembe 139

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sezonske slaščice, posebne figure iz 
sladkorja in čokolade.

Or. de

Obrazložitev

Čokoladni velikonočni zajčki, čokoladni božički itd. so tradicionalno sezonsko blago, zato 
zanje označba hranile vrednosti ne bi smela biti obvezna.

Predlog spremembe 140

Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ime živila vključuje ali ga spremljajo 
navedbe o fizikalnem stanju živila ali 
posebni obdelavi živila (na primer v prahu, 
zamrznjeno sušeno, globoko zamrznjeno, 
hitro zamrznjeno, koncentrirano, 
dimljeno), v vsakem primeru, v katerem bi 
opustitev take navedbe lahko zavedla 
kupca.

1. Ime živila vključuje ali ga spremljajo 
navedbe o fizikalnem stanju živila ali 
posebni obdelavi živila (na primer v prahu, 
zamrznjeno sušeno, globoko zamrznjeno, 
hitro zamrznjeno, odtajano, koncentrirano, 
dimljeno), v vsakem primeru, v katerem bi 
opustitev take navedbe lahko zavedla 
kupca.

Or. de
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Predlog spremembe 141

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – tabela – vrstica 17 – stolpec 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen govejega mesa je v tej opredelitvi 
zajeto tudi meso, ki se mehansko odstrani 
s kosti, na katerih je pripeto meso, in ki ne 
sodi v opredelitev mehansko izkoščenega 
mesa iz razdelka 1.14 Priloge I k Uredbi 
(ES) št. 853/2004.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo je potrebno zaradi skupnega notranjega trga, saj države članice različno 
kategorizirajo to meso. Na Irskem, v Angliji, Belgiji, Franciji, na Nizozemskem, Danskem, 
Finskem in Švedskem in v nekaterih novih državah članicah se to meso brez omejitev šteje za 
meso, druge države članice, npr. Nemčija, pa ga razvrščajo kot mehansko izkoščeno meso, 
kar povzroča velikansko izkrivljanje konkurence.

Predlog spremembe 142

Predlog uredbe
Priloga IX

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IX Priloga se črta.

Or. de

Obrazložitev

Priloga se vključi v zakonodajno besedilo, in sicer v člen 25.

Predlog spremembe 143

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaporedje zapisa energijske vrednosti in 
hranilnih snovi na označbi hranilne 

Zaporedje zapisa energijske vrednosti in 
hranilnih snovi na prostovoljno izčrpnejši 
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vrednosti označbi hranilne vrednosti
Zaporedje zapisa informacij o energijski 
vrednosti in hranilnih snoveh je naslednje, 
kakor je primerno:

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

Energijska vrednost      Energijska vrednost      

maščoba beljakovine 
od tega maščoba
– nasičene maščobne kisline                           od tega
– transmaščobe                       – nasičene maščobne kisline                            
– mono-nenasičene maščobne kisline                           – transmaščobe                       
– poli-nenasičene maščobne kisline                      – mono-nenasičene maščobne kisline                            
ogljikovi hidrati                                         – poli-nenasičene maščobne kisline                        
        od tega ogljikovi hidrati                                         
– sladkorji                                                            od tega
– polioli                            – sladkorji                                                    
– škrob                                                      – polioli                            
vlaknine                                               – škrob                                                      
beljakovine                                                        vlaknine                                               
Sol                                                             natrij iz soli                                                             
vitamini in minerali vitamini in minerali

Or. de

Obrazložitev

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

1. Ozadje

Potrošniki imajo pravico vedeti, kakšna je sestava njihovih živil. Zaradi tega so informacije o 
sestavi in hranilni vrednosti živil nujno potrebne, saj potrošnikom omogočajo ozaveščeno 
odločitev za nakup. Pravo Skupnosti vsebuje sicer vrsto uredb in direktiv o sestavinah in 
označevanju živil, vendar do sedaj obsežnejše obvezno označevanje še ne obstaja. Poleg 
dejstva, da je množica splošnih in specifičnih pravnih predpisov Skupnosti glede informacij o 
živilih komaj pregledna ter pogostokrat povzroči pravno negotovost, vodijo dodatni predpisi 
na ravni držav članic do izkrivljanja konkurence in ovirajo trgovino na notranjem trgu 
Evropske unije. Te nepravilnosti lahko odpravi samo usklajeno označevanje živil, ki bo 
enotno v vsej Evropski uniji. 

2. Predlog Komisije

Komisija je konec januarja 2008 Parlamentu in Svetu posredovala predlog za preoblikovanje 
pravil EU o označevanju živil. Predlog je namenjen za boljšo pravno ureditev, kar pomeni 
poenostavitev obstoječega pravnega okvira za označevanje živil, tako da bo združil in 
nadomestil sedem direktiv in eno uredbo. Dalje naj bi zmanjšal birokracijo, ustvaril več 
pravne gotovosti za udeležence živilske verige, povečal konkurenčnost evropske živilske 
industrije, zagotovil varnost hrane, potrošniku omogočil informacije o živilih ter spodbudil 
zdravo prehrano kot gradnik strategije Evropske unije proti debelosti. Osnutek uredbe vsebuje 
naslednje osrednje predloge:

Obvezne navedbe
Za označevanje živil predvideva osnutek Komisije vrsto novih obveznih navedb (člen 9). K 
tem med drugim sodi razširjeno označevanje alergenov na nepredpakiranih živilih (člen 22) in 
natančna označba hranilne vrednosti. Komisija predlaga, da morajo biti vse obvezne navedbe 
navedene v najmanjši dovoljeni velikosti črk, ki znaša 3 mm. Izjeme glede obveznega 
označevanja so predvidene za alkoholne pijače, to je za vino, pivo in žgane pijače.

Navedba in prikaz hranilnih vrednosti
Dalje predlaga Komisija, da se na glavnem vidnem polju embalaže natančno navede hranilna 
vrednost (člen 29 do 34). Obvezni podatki o energetski vrednosti živila in hranilnih snovi, kot 
so maščobe, nasičene maščobne kisline, ogljikovi hidrati, sladkor in sol (člen 29(1)), morajo 
biti navedeni v ustreznem vrstnem redu na prednji strani embalaže in so izraženi v količinah 
na 100 g ali 100 ml na obrok. Ostale navedbe (člen 29(2)) se navedejo na drugem mestu 
embalaže, vendar morajo biti navedene v obliki tabele hranilnih vrednosti (člen 34(2)). Vse 
navedbe se nanašajo na 100g/100ml ali – v primeru hrane, pakirane v posamezne obroke – na 
obrok in so za posamezno hranilno snov izražene z deležem priporočenega dnevnega vnosa 
(člen 31).

Nacionalni sistemi označevanja
Osnutek predloga Komisije dopušča državam članicam široke zakonodajne možnosti. V 
skladu s poglavjem VI in VII lahko države članice v posebnih primerih sprejmejo pravne 
predpise za posamezne kategorije živil in smejo dodatno k predpisani predstavitveni obliki 
razviti nacionalne sisteme označevanja (člen 44(3) in člen 34(5)). Poleg tega je v pristojnosti 
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držav članic, da za nepredpakirana živila, na primer pekovske in mesne izdelke, ter za javno 
prehrano iz restavracij, obrate, ki pripravljajo javno prehrano itd., sprejmejo nacionalne 
predpise glede prikaza navedb oziroma oprostijo navajanje nekaterih obveznih navedb (člen 
41) – z izjemo označevanja alergenov. 

3. Pripombe poročevalke

Poročevalka na splošno pozdravlja predlog uredbe Komisije, saj je treba uvesti enotno 
označevanje živil v vsej Evropi. Na eni strani takšna ureditev zagotavlja preglednost v 
interesu potrošnikov, na drugi strani pa tudi boljši pregled pravnega reda Skupnosti na 
področju zakonodaje o živilih. S tem je zagotovljena tudi boljša pravna gotovost v interesu 
živilskih podjetij, saj bo nova uredba združila vrsto že obstoječih pravil. Takšna nova in 
obsežna uredba o označevanju živil lahko potrošnikom pomaga, da se bodo pri nakupu 
odločali ozaveščeno in namensko ter svojo prehrano prilagodili svojim željam in potrebam. 
Posledično bi to lahko ugodno vplivalo na zdravje evropskega prebivalstva. Glede na skupni 
notranji trg je izrednega pomena tudi vidik usklajevanja označevanja živil, saj dosedanji 
nacionalni dodatni predpisi in različni načini, kako države članice tolmačijo zakonodajo 
Skupnosti o živilih, ovirajo trgovino ter konkurenco. Odprava teh nepravilnosti lahko zniža 
stroške za proizvajalce in trgovce živil in nenavsezadnje tudi za potrošnike.

Oblikovanje vseevropskega označevanja živil, ki ga predvideva predlog uredbe, po mnenju 
poročevalke ni primerno niti za zmanjšanje birokracije, ne bi poenostavilo zakonodaje, niti ne 
bi zagotovilo boljših informacij o živilih potrošnikom. Komisija se je nekaterih točk lotila 
preveč z lahkoto. Nekatere zahteve predloga so neuresničljive in bi med drugim povzročile 
znatne stroške za proizvajalce in trgovce živil. Kar se tiče potrošnikov, je možno sklepati, da 
bi predlagana količina informacij prej povzročila zmedo kot pa prispevala k ozaveščenosti 
potrošnika. Povsem nerazumljiv pa je namen, da se državam članicam priznajo lastne obsežne 
zakonodajne možnosti, kar bi dodatno razdrobilo notranji trg na področju živil, zadevni 
osnutek uredbe pa postal absurden. 

Med drugim ni jasno, do kdaj mora Komisija predložiti osnutek, saj se je šele avgusta 2008 
začela do sedaj edina znanstvena raziskava, ki poteka v vseh državah članicah in preučuje, 
kako označevanje živil vpliva na potrošnikovo odločitev za nakup. Ta študija, ki je 
financirana iz 7. okvirnega raziskovalnega programa, bi pravzaprav morala biti temelj 
zadevnega osnutka zakona glede informacij o živilih, vendar se dejanski rezultati lahko 
pričakujejo šele v približno treh letih. Za zdaj lahko nova zakonodaja o označevanju upošteva 
kvečjemu ugotovitve in lastne izkušnje udeležencev, zaradi česar lahko osnutek Komisije 
operira zgolj z domnevami glede želja in potreb potrošnikov. Nihče ne more oceniti, ali bo 
končna uredba dejansko ustrezala povprečnemu potrošniku v vsej EU, in ali je v nekaj letih ne 
bo treba bistveno spremeniti zaradi novih rezultatov raziskave. Omenjeno je še toliko bolj 
kritično, ker se lahko domneva, da bo imela nova ureditev znaten finančni vpliv na 
proizvajalce in trgovce živil. Vendar Komisija tudi v zvezi s tem nima nobenih podatkov; 
opozoriti pa je treba tudi na njeno stališče, razvidno iz njenega osnutka, da posvetovanje z 
zunanjimi strokovnjaki ni bilo potrebno.

Poročevalka meni, da so temeljite spremembe osnutka Komisija nujne; nekatere izmed njih so 
pojasnjene v nadaljevanju.
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– Najmanjša dovoljena velikost črk čez celotno besedilo v velikosti 3 mm v praksi dejansko ni 
izvedljiva. Še posebej velja to za izdelke z večjezičnimi oznakami, vendar ne samo za te. 
Obvezna velikost črk, ki znaša 3 mm, bi pomenila večjo embalažo, dodatno odpadno 
embalažo in morebitne večje obroke. Poleg tega pa sama velikost črk ni odločilna za 
čitljivost. Poročevalka zaradi tega opredeli pojem "čitljivost" informacij o živilih in predlaga, 
da se v okviru posvetovalnega postopka razvijejo smernice za izvajanje pravil glede 
čitljivosti. 

– Dejstvo, da je Komisija državam članicam priznala razvoj lastnih sistemov označevanja, 
utemeljuje z načelom subsidiarnosti. Opozarja na možnost, da se z mehanizmom od spodaj 
navzgor razvijajo inovativne rešitve glede označevanja. Poročevalka sicer meni, da bi 
nacionalni sistemi označevanja vsekakor povzročili dokončno zmedo, pravno negotovost in 
dodatno izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. Velja namreč, da bi pravila za 
označevanje živil držav članic, tudi če bi bila na prvi pogled prostovoljna, dejansko bila 
obvezujoča. Glede na dejstvo, da večina živilskih podjetij v EU trži svoje izdelke v več 
državah članicah, bi bilo treba proizvesti specifično embalažo in predvsem poskrbeti za 
ustrezno skladiščenje. Dodatne stroške v višini nekaj milijard evrov bi živilski sektor, v 
katerem so pretežno mala in srednja podjetja, težko prenesel, konec koncev pa bi ti stroški 
dodatno obremenili potrošnike. Navsezadnje pa k absurdnosti te namere pripomore še dejstvo, 
da se bo v prihodnje postopoma uvedlo 27 različnih in dopolnjujočih se sistemov označevanja 
in povrh vsega še v različnih časovnih obdobjih. Poročevalka zaradi tega predvideva črtanje 
ustreznih členov. Vendar to ne pomeni, da se že obstoječi, prostovoljni sistemi označevanja 
trgovine ali nekaterih proizvajalcev živil v prihodnje prepovedo. Velja ravno obratno: poleg 
obveznih navedb je tudi dovoljeno, da se ne glede na obliko prikaza navedbe ponovijo na 
drugem mestu na embalaži oziroma se dodajo še dodatni podatki. Zaradi omenjenega seveda 
ne sme trpeti čitljivost obveznih navedb oziroma bi jih bilo zaradi tega težje poiskati.

– Poročevalka meni, da bi prepolna prednja stran embalaže, ki bi vsebovala preveč informacij 
glede živil oziroma hranilne vrednosti, informacije pa bi se nanašale na 100 g ali 100 ml ali 
obrok ali bi bile celo sestavljene iz več navedb, na primer poleg količine v gramih še delež v 
odstotku dnevne potrebe določene skupine prebivalstva, vodila do tega, da se te informacije 
navsezadnje sploh ne bi upoštevale. Konec koncev potrošnik pri nakupu nima na očeh samo 
enega proizvoda, ampak mu je na policah v trgovinah z živili na voljo vrsta proizvodov. Ker 
dosedanje ugotovitve kažejo, da se večina potrošnikov zanima pretežno za energetsko 
vrednost posameznega živila, bi morala biti obvezna navedba energetske vrednosti v kcal 
oziroma kJ na prednji stran embalaže dovolj. Informacije o energetski vrednosti hranilnih 
snovi, ki sestavljajo določen proizvod, pa so razvidne iz obveznih navedb v tabeli hranilnih 
vrednosti. Če trgovina in/ali industrija ugotovita drugačne želje potrošnikov, se lahko želene 
informacije dodatno in prostovoljno navedejo na prednji strani embalaže.

– Živilska obrt, na primer peki, slaščičarji, mesarji, restavracije itd., pretežno prodaja 
nepredpakirano blago oziroma blago za neposredno prehrano. Tovrstni proizvodi praviloma 
niso standardizirani, zatorej lahko njihova sestava in prodajna teža nihata, kar pa je pogojeno 
s proizvodnim postopkom. Treba je upoštevati dejstvo, da ravno živilska obrt zagotavlja 
ohranjanje in raznolikost regionalnih specialitet v Evropski uniji. Zato mora zadevna uredba 
upoštevati te posebne okoliščine. Predlog Komisije predvideva, da je urejanje označevanja 
živil v primeru nepredpakiranih izdelkih prepuščeno državam članicam, ki ne določijo samo 
obliko prikaza navedb, ampak lahko opredelijo tudi izjeme glede obveznih navedb. Če države 
članice ne predvidijo izjem oziroma odlagajo  tovrstno posebno ureditev, bodo morali 
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ponudniki nepakiranega blaga dati na razpolago vse navedbe, ki jih bo zahtevala uredba. To 
pa bi na podlagi opisanih posebnosti živilske obrti spet vodilo v pomanjkanje pravne 
gotovosti in bi še zlasti ogrozilo obstoj malih podjetij. Za mala podjetja je skorajda nemogoče, 
da dajo na razpolago obsežno označbo hranilne vrednosti. Zaradi tega meni poročevalka, da 
se nepredpakirano blago v glavnem izvzame iz te uredbe. Izjema so samo informacije o 
alergenih, ki jih lahko posreduje tudi živilska obrt. V zvezi s tem je treba omeniti, da Uredba 
(ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih že izvzema takšne 
proizvode, ki se zapakirajo šele pred prodajo.

4. Zaključek

Zadevna uredba mora določiti označevanje živil, veljavno v vsej Evropi, in bo razen za nekaj 
izjem uporabno za vse proizvode živilskih podjetij in ne samo za nekatere kategorije živil. 
Poudariti je treba, da takšna ureditev lahko ustreza samo povprečnemu potrošniku, to pomeni 
povprečno izobraženemu, obveščenemu in zdravemu potrošniku, z izjemo alergikov na 
nekatera živila pa ta ureditev ne velja za posebne skupine bolnikov. Obvezno označevanje 
živil omogoča, da se polnoletni državljani pri odločitvi za nakup odločajo odgovorno, 
ozaveščeno in namensko.

Vendar se tega cilja ne da doseči z osnutkom Komisije. Predlagani prikaz obveznih navedb 
spominja bolj na izobraževanje potrošnika kot pa na informacijo potrošniku: Komisija želi z 
označevanjem živil urejati "zdravo" prehrano potrošnikov. Zahteve osnutka Komisije so 
deloma neuresničljive. Namen usklajevanja, ki je v interesu evropskega notranjega trga, bi z 
načrtom, ki dovoli posebna nacionalna pravila, postal absurden. Poleg vsega je omembe 
vredno in vprašljivo dejstvo, da je Komisija pripravila osnutek uredbe, ne da bi se posvetovala 
s stroko. Poleg vsega bega tudi dejstvo, da je osnutek predlagan v obdobju, ko so sicer na 
voljo posamične znanstvene raziskave, obsežna študija, ki bo pokrila vse države članice, pa se 
je šele začela. 

Poročevalka predlaga temeljit pregled smeri, ki jo je predlagala Komisija. Poudarja, da lahko 
načrtovano obvezno označevanje živil zaradi pomanjkanja obsežnih znanstvenih ugotovitev, 
kako informacije o živilih vplivajo na vedenje potrošnikov, vključuje le osnovne informacije. 
Dalje lahko za čitljiv in razumljiv prikaz obveznih navedb poskrbi zakonodajalec. Samo tako 
je zagotovljeno dovolj prožnosti, saj v tržnem gospodarstvu velja, da ponudba ureja 
povpraševanje. V primeru novih ugotovitev bi se lahko živilska podjetja v lastnem interesu 
hitro odzvala na želje in potrebe potrošnikov v EU z dodatnimi prostovoljnimi informacijami. 

Na koncu je treba omeniti še to, da je označevanje živil le eden izmed vidikov posredovanja 
informacij potrošnikom glede prehrane. Označevanje lahko ozaveščanje prebivalstva o 
pretežno zdravem načinu življenja le dopolni, ne more pa ga nadomestiti; siceršnje 
ozaveščanje javnosti se izvaja s pomočjo kampanj in izobraževalnih ukrepov v državah 
članicah. Navsezadnje zakoni v našem družbenem sistemu ne morejo in tudi ne smejo odvzeti 
državljanom odgovornosti za lastna dejanja oziroma odvzeti odgovornosti, ki jo imajo starši 
za svoje otroke.


