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Predlog spremembe 202
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Za nekatera živila se trdi, da je 
njihovo uživanje dobro za zdravje. Te 
navedbe morajo biti merljive in 
preverljive.

Or. ro

Obrazložitev

Za nekatere proizvode na trgu živil (npr. žitne kosmiče) se trdi, da je z njihovim dolgoročnim 
uživanjem mogoče shujšati. Če se pri nekem živilu taki podatki uporabijo v tržne namene, 
lahko to potrošnike zavede. Zakonodajalec bi moral predpisati, da je treba tem navedbam 
dodati dietni načrt, v katerem je opisano, pod katerimi pogoji je mogoče doseči tak rezultat.

Predlog spremembe 203
Holger Krahmer

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 v zvezi z napačnimi, 
zavajajočimi ali pomanjkljivimi
informacijami o živilih, morajo biti na tem 
področju odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti jasno določene. Pri tem naj bi 
se kot smernice uporabljali sprejeti 
predpisi v uredbi (ES) št. 767/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
julija 2009 o dajanju krme v promet in 
njeni uporabi1.     
-----
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1 UL L 229, 1. 9. 2009, str. 1.

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 obravnavati kot 
odgovorne 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 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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.

(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. 
Javna posvetovanja z vsemi
zainteresiranimi stranmi morajo olajšati 
pravočasne in ustrezne spremembe zahtev 
po informacijah o živilih.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka sprememba seznama zahtev glede obveznega označevanja močno vpliva na industrijo 
hrane in pijače.  Zato je pomembno, da zakonodaja jasno določa, da se je treba pri določanju 
novih zahtev glede označevanja posvetovati z vsemi zainteresiranimi stranmi, kar bo 
zagotovilo, da bo postopek pregleden, vse zainteresirane strani pa bodo lahko izrazile svoje 
mnenje.
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Predlog spremembe 205
Elena Oana Antonescu

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, 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 ali snovi, ki povečajo 
tveganje za obolenje, tako da lahko 
potrošniki z alergijo ali preobčutljivostjo 
na hrano sprejmejo varne odločitve na 
podlagi informacij.

Or. ro

Obrazložitev

Zaužitje nekaterih sestavin, zlasti aditivov, pa tudi ostankov, ki so rezultat predelave živila, 
lahko v večji koncentraciji poveča tveganje za obolenje.
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Predlog spremembe 206
Christofer Fjellner

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 
celo ogrozijo zdravje potrošnikov. Zato je 
pomembno, da se omogočijo informacije o 
prisotnosti aditivov za živila, pripomočkov 
za predelavo in drugih snovi z znanstveno 
dokazanim alergenim učinkom, tako da se 
lahko zlasti potrošniki z alergijo ali 
preobčutljivostjo na hrano namensko 
odločijo za živila, ki so zanje varna.
Navesti bi bilo treba že sledove alergenov, 
da bi lahko osebe s hudo alergijo sprejele 
varno odločitev. V ta namen bi bilo treba 
pripraviti skupna pravila.

Or. sv

Predlog spremembe 207
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Označbe na živilih morajo biti jasne in 
razumljive za pomoč potrošnikom pri 
namenski 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 
zvezi z označbami na živilih. Zato bi bilo 
treba upoštevati kombinacijo dejavnikov, 
kot so pisava, barva in kontrast.
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Predlog spremembe 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 209
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 210
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je, da so potrošniki seznanjeni s sestavinami alkoholnih pijač. To je zlasti 
pomembno za sladkorne bolnike.

Predlog spremembe 211
Glenis Willmott and Nessa Childers

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 212
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 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, z 
izjemo energetske vrednosti. Energetska 
vrednost se mora nahajati na sprednji 
strani proizvoda in mora biti čitljiva. Za 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/89 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi za 
vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar bo 
Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

Or. de
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Obrazložitev

Kljub načelnemu odstopanju, ki velja za vino in pivo, je treba tudi pri teh alkoholnih pijačah 
navesti energetsko vrednost.

Predlog spremembe 213
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 214
Renate Sommer

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. 

(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. 110/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 
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1576/89 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi za 
vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar bo 
Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač1 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.
----
1 UL L 39, 13. 2. 2008, str. 11.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev in prilagoditev členu 20 in 29.

Predlog spremembe 215
Bernadette Vergnaud

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, 

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 
2008 o skupni ureditvi trga za vino in 
Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991 z dne 10. 
junija 1991 določata izčrpen sklop 
tehničnih standardov, ki v celoti zajemajo 
vse enološke prakse, metode proizvodnje 
ter načine predstavitve in označevanja vin 
in proizvodov iz vina, 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 
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prepovedana. Zato je vino na tej stopnji 
primerno izvzeti iz obveznosti navedbe 
sestavin in označbe hranilne vrednosti. Za 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/89 ter z namenom zagotoviti skladen 
pristop in skladnost s pogoji, določenimi za 
vino, se uporabljajo iste izjeme. Vendar bo 
Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

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

Or. fr

Obrazložitev

Besedilo nekatere alkoholne pijače začasno oprosti obveznosti označevanja sestavin in 
informacij o hranilni vrednosti, ker naj bi te pijače sodile v posebno kategorijo živil, za katera 
je treba uporabiti posebna pravila. Tako aromatizirane pijače na osnovi vina niso omenjene, 
čeprav so zanje v uredbi 1601/91 določena natančna pravila. Primerno je, da se upoštevajo 
vse alkoholne pijače ter da se zmanjša rok za preverjanje posebnih določb.

Predlog spremembe 216
Åsa Westlund

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 vino1 določa izčrpen sklop tehničnih 

črtano
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standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, 
kar zagotavlja, da so zajete vse stopnje 
verige ter da so potrošniki zaščiteni in 
ustrezno informirani. Ta zakonodaja 
zlasti natančno in izčrpno opisuje snovi, 
ki se bodo najverjetneje uporabljale v 
proizvodnem postopku, skupaj s pogoji za 
njihovo uporabo prek pozitivnega 
seznama enoloških praks in obdelav, pri 
čemer je vsakršna praksa, ki ni vključena 
v seznam, prepovedana. Zato je vino na tej 
stopnji primerno izvzeti iz obveznosti 
navedbe sestavin in označbe hranilne 
vrednosti. Za pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta2 (EGS) št. 1576/89 ter z namenom 
zagotoviti skladen pristop in skladnost s 
pogoji, določenimi za vino, se uporabljajo 
iste izjeme. Vendar bo Komisija pripravila 
poročilo po petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe.
1 UL L 179 z dne 14. 7. 1999, str. 1.
2 UL L [ …] z dne […], str. […].

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je, da so potrošniki seznanjeni s sestavinami alkoholnih pijač. To je zlasti 
pomembno za sladkorne bolnike.
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Predlog spremembe 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 218
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(29) Primerno je navesti državo izvora, v 
primeru predelanih proizvodov pa tudi
kraj porekla kmetijskih surovin, 
uporabljenih v končnem proizvodu, da se 
zagotovi večja preglednost in popolna 
sledljivost, s čimer se zagotovi potrošniku 
nakup na podlagi informacij. V vsakem 
primeru navedba države izvora ali kraja 
porekla potrošnika ne sme zavajati in mora 
temeljiti na jasno opredeljenih merilih, ki 
zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za 
industrijo in izboljšujejo potrošnikovo 
razumevanje informacij v zvezi z državo 
izvora ali krajem porekla živila. Takšna 
merila se ne smejo uporabljati za navedbe, 
povezane z imenom ali naslovom nosilca 
živilske dejavnosti.

Or. it

Predlog spremembe 219
Oreste Rossi

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 

(29) Ne glede na obstoječe zavezujoče 
sektorske predpise o označevanju izvora je 
treba navesti državo izvora ali kraj porekla 
živila, kadar koli je verjetno, da bo 
pomanjkanje teh informacij potrošnika 
zavedlo glede prave države izvora ali kraja 
porekla navedenega izdelka, tudi kar 
zadeva osnovno sestavino predelanih 
proizvodov. V drugih primerih navedba 
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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.

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. it

Obrazložitev

Obstoječi sektorski predpisi že predpisujejo označevanje izvora. Treba je preprečiti zavajanje 
potrošnikov.

Predlog spremembe 220
Dagmar Roth-Behrendt

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.

(29) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila ali njegove osnovne 
sestavine je obvezna

Or. de

Obrazložitev

Država izvora proizvoda ali osnovne sestavine mora biti vedno navedena.
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Predlog spremembe 221
Carl Schlyter

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 je obvezna za hrano, ki sestoji iz 
ene same sestavine, ter za osnovno 
sestavino in značilno(e) sestavino(e) v 
živilskih proizvodih z več sestavinami;
Takšna navedba je obvezna, kadarkoli je 
verjetno, da bo pomanjkanje teh informacij 
potrošnika zavedlo glede prave države 
izvora ali kraja porekla navedenega 
izdelka. V drugih primerih je odločitev o 
navedbi države izvora ali kraja porekla 
prepuščena nosilcem živilske dejavnosti. V 
vsakem primeru navedba države izvora ali 
kraja porekla potrošnika ne sme zavajati in 
mora temeljiti na jasno opredeljenih 
merilih, ki zagotavljajo enake konkurenčne 
pogoje za industrijo in izboljšujejo 
potrošnikovo razumevanje informacij v 
zvezi z državo izvora ali krajem porekla 
živila. Takšna merila se ne smejo 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o državi izvora/kraju porekla so za večino potrošnikov zelo dragocene. Zato 
morajo biti obvezne za živila s samo eno sestavino, za pomembno sestavino in opredeljujočo(-
e) sestavino(-e) v izdelkih iz več sestavin.
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Predlog spremembe 222
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Predlog spremembe 223
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Nepreferencialna pravila o poreklu 
blaga Evropske skupnosti določa 
Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti1, njihove izvedbene določbe pa 
Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 
2. julija 1993 o določbah za izvajanje 
Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o 

(31) Nepreferencialna pravila o poreklu 
blaga Evropske skupnosti določa 
Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti1, njihove izvedbene določbe pa 
Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 
2. julija 1993 o določbah za izvajanje 
Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o 
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carinskem zakoniku Skupnosti2.
Opredelitev države izvora živil bo temeljila 
na teh pravilih, ki so dobro znana 
trgovskim podjetjem in upravam, ter
morala olajšati njihovo izvajanje. (32)

carinskem zakoniku Skupnosti2.
Opredelitev države izvora živil bo temeljila 
na teh pravilih, ki so dobro znana 
trgovskim podjetjem in upravam, ter 
morala olajšati njihovo izvajanje. (32) Za 
meso in živila, ki vsebujejo meso, bi 
morala veljati bolj razlikovalna pravila, v 
katerih se upoštevajo kraj rojstva, vzreje 
in zakola.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 224
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) V Uredbi št. 1829/ES so določena 
pravila o pozitivnem označevanju živil, ki 
izhajajo iz GSO, na podlagi katerih 
odsotnosti ali prisotnosti naključnih 
sledov GSO v višini do 0,9 % živila ni 
treba posebej označiti. 
Obenem so bili sprejeti drugačni 
nacionalni predpisi, ki dovoljujejo 
označevanje proizvodov živalskega izvora 
na tak način, da je razvidno, da zadevne
živali niso bile hranjene z GSO. Za 
proizvajalce in potrošnike bi bilo koristno, 
da bi Komisija predlagala oblikovanje 
enotne oznake „brez GSO“, ki bi 
omogočila razvoj na ravni Skupnosti, 
evropskim potrošnikom pa s pozitivno 
oznako proizvodov, ki ne izhajajo iz GSO, 
pomagala pri ozaveščeni izbiri.

Or. fr
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Obrazložitev

Bilo bi logično, da Komisija hitro predlaga oznako za živila „brez GSO“, da bi dopolnili 
obstoječe predpise o označevanju in sledljivosti proizvodov, ki lahko vsebujejo GSO, pa tudi 
zato, da bi upoštevali naraščajoče povpraševanje evropskih potrošnikov po proizvodih brez 
GSO ter jim obenem omogočili svobodno izbiro.

Predlog spremembe 225
Antonyia Parvanova

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 v 
živilih. Države članice bi morale obvezno 
zagotavljanje informacij o hranilni 
vrednosti na zadnji in sprednji strani 
embalaže podpreti z ukrepi, kot na primer 
z vključitvijo akcijskega načrta za 
prehrano v politiko javnega zdravja, kar 
bi zagotovilo posebna priporočila za 
izobraževanje javnosti o hranilni vrednosti 
in podpiralo izbiranje živil na podlagi 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 226
Antonyia Parvanova

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Bela knjiga Komisije o strategiji za 
Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, 
prekomerno telesno težo in debelostjo je 
poudarila nekatere hranilne elemente, ki so 
pomembni za javno zdravje. Zato je 
primerno, da zahteve o obveznem 

(33) Bela knjiga Komisije o strategiji za 
Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, 
prekomerno telesno težo in debelostjo je 
poudarila nekatere hranilne elemente, ki so 
pomembni za javno zdravje. Zato je 
primerno, da so zahteve o obveznem 
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zagotavljanju informacij o hranilni 
vrednosti upoštevajo takšne elemente.

zagotavljanju informacij o hranilni 
vrednosti v skladu s priporočili te bele 
knjige.

Or. en

Predlog spremembe 227
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 228
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Potrošniki se morajo zavedati
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato naj bi 
Komisija in drugi pomembni akterji v 
obdobju odstopanja preučili, katere 
informacije so za potrošnike najbolj 
uporabne in kako bi jih najbolj učinkovito 
zagotovili.
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Or. de

Obrazložitev

Označevanje hranilne vrednosti in sestavin na alkoholnih pijačah je treba dodatno preučiti.
Komisija bi morala predložiti enote predloge, ki bodo veljali v isti meri za vse alkoholne 
pijače.

Predlog spremembe 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 230
Esther de Lange

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 za 
katere informacije o hranilni vrednosti niso 
odločilen dejavnik za potrošnikovo 
odločitev za nakup oz. pri katerih je 
zunanja embalaža ali etiketa premajhna, 
da bi lahko zahtevali obvezno 
označevanje, primerno izvzeti iz 
obveznosti označevanja hranilne vrednosti, 
razen če je obveznost zagotavljanja takšnih 
informacij določena v drugi zakonodaji 
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Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ne sme se zgoditi, da bi se zgolj zaradi obsežnih predpisov o označevanju v prihodnje 
povečala embalaža živil ali standarnih etiket. To bi privedlo do več odpadne embalaže, pa 
tudi do večjih obrokov ali zavajajoče velike embalaže, ki bi bila deloma prazna.

Če informacije o živilih ni mogoče natisniti na embalaži sami, je velikost etikete, ki je 
natisnjena na mestu proizvodnje, določena z opremo za tiskanje. Ta oprema se pogosto 
prožno uporablja za dnevno tiskanje različnih etiket standardne velikosti.

Predlog spremembe 231
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 232
Antonyia Parvanova

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Raziskave kažejo, da potrošniki želijo na sprednji strani embalaže obvezne informacije o 
omejenem številu hranilnih snovi , ki bi jim pomagale pri odločanju o nakupu. Večina 
potrošnikov želi, da bi bile te omejene informacije dopolnjene z obvezno podrobnejšo označbo 
hranilne vrednosti na zadnji strani embalaže.
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Predlog spremembe 233
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(37) Zagotovljene informacije morajo biti 
glede na sedanjo raven znanja o prehrani 
preproste in lahko razumljive, ker to 
ustreza povprečnemu potrošniku in 
izpolnjuje namene informiranja, zaradi 
katerega je bilo označevanje uvedeno.
Raziskave so pokazale, da so informacije o 
energetski vrednosti v osrednjem vidnem 
polju ali na sprednji strani embalaže 
koristne za potrošnike pri odločanju o 
nakupu. Informacije o hranilni vrednosti 
bi morale biti predstavljene skupaj z 
energetsko vrednostjo v pregledni obliki 
na istem mestu embalaže.

Or. de

Obrazložitev

Energetska vrednost bi se morala vedno nahajati  na sprednji strani embalaže. Poleg tega bi 
morali biti hranilna in energetska vrednost predstavljeni v pregledni obliki.

Predlog spremembe 234
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 235
Antonyia Parvanova

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
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definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Predlog spremembe 236
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so sheme z razlagalni elementom
potrošnikom všeč, ker lahko z njimi hitreje
sprejemajo takojšnje odločitve. Kot je 
pokazala potrošniška raziskava, imajo 
potrošniki pri visoko predelanih 
proizvodih najraje sistem označevanja z 
barvami, ki ga tudi najbolje razumejo. 
Zaradi primerljivosti proizvodov v 
različnih velikostih embalaže je zato 
smiselno, da je še naprej obvezno 
navajanje hranilne vrednosti na 100g/100 
ml. Če je živilo predpakirano kot 
posamezen obrok, bi bilo treba kot 
dodatno obveznost uvesti navedbo 
hranilne vrednosti na obrok.

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalec je spremenil zadevni predlog spremembe. Potrošniška raziskava je pokazala, da 
je sistem označevanja z barvami najbolj ustrezen za potrošnike, saj jim omogoča hitro 
odločanje na podlagi informacij.

Predlog spremembe 237
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Da bi omogočili še druge načine 
predstavitve označevanja hranilne 
vrednosti, s katerimi bi potrošniki lahko 
izbirali med bolj zdravimi proizvodi, so 
lahko podatki o hranilni vrednosti 
izraženi v obliki deleža priporočenega 
dnevnega vnosa. Priporočena vrednost 
dnevnega vnosa mora temeljiti na 
zanesljivi znanstveni podlagi. V ta namen 
je Evropska agencija za varnost hrane 
izdala znanstveno mnenje, na katerem 
temeljijo referenčne vrednosti.

Or. fr

Obrazložitev

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).
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Predlog spremembe 238
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Komisija bi morala pripraviti 
predlog o prepovedi umetnih 
transmaščobnih kislin po vsej EU. Dokler 
ta prepoved ne začne veljati, mora biti 
označevanje umetnih transmaščobnih 
kislin obvezno.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v svojem poročilu o beli knjigi o prehrani, prekomerni telesni teži in 
debelosti pozval, naj se v vsej EU prepovejo umetne transmaščobne kisline. Prepoved, ki bi 
zaščitila zdravje potrošnikov, je treba uvesti po vsej EU, saj umetne transmaščobne kisline 
ogrožajo zdravje in se jim je možno izogniti. Označevanje umetnih transmaščobnih kislin 
mora biti obvezno, dokler ta prepoved ne začne veljati.

Predlog spremembe 239
Antonyia Parvanova

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(39) Prehranske navedbe količine 
hranilnih elementov in primerjalnih 
kazalcev v osrednjem vidnem polju v lahko 
prepoznavni in razumljivi obliki, da se 
omogoči ocena hranilne vrednosti živila, je 
treba v celoti upoštevati kot del označbe 
hranilne vrednosti in se ne smejo 
obravnavati kot skupina posameznih 
navedb. Za zagotovitev čitljivosti 
informacij o hranilni vrednosti bi moralo 
osrednje vidno polje pomeniti sprednji 
zgornji desni del embalaže.

Or. en
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Predlog spremembe 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(41) Države članice morajo še naprej imeti 
možnost, odvisno od lokalnih dejanskih 
razmer in okoliščin, da lahko odločijo kdaj 
in kako bodo določila pravila o
zagotavljanju informacij v zvezi z alergeni
v živilih, ki niso predpakirana.

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko z nacionalno zakonodajo bolje rešujejo vprašanja živil, ki niso 
predpakirana, kot pa institucije EU.

Predlog spremembe 241
Andres Perello Rodriguez

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 

črtano
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možnih alergenih zelo pomembne. Dokazi 
kažejo, da je mogoče večino primerov 
alergij na živila izslediti nazaj do živila, ki 
ni predpakirano. Zato je treba potrošniku 
vedno zagotoviti takšne informacije.

Or. es

Obrazložitev

Uredba ne bi smela zajemati živil, ki niso predpakirana.

Predlog spremembe 242
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Tudi pri proizvodih, ki niso vnaprej pakirani, je razpoznavanje energetske vrednosti in 
sestavin ter elementov z alergijskimi učinki prednostnega pomena za potrošnike.
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Predlog spremembe 243
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(41) Države članice morajo še naprej imeti 
možnost, odvisno od lokalnih dejanskih 
razmer in okoliščin, da lahko določijo 
pravila o zagotavljanju informacij v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, in živili v 
ponudbi javne prehrane. Čeprav je v 
takšnih primerih zahteva potrošnika po 
drugih informacijah omejena, so 
informacije o možnih alergenih zelo 
pomembne. Zato mora imeti potrošnik 
vedno možnost, da se mu zagotovijo takšne 
informacije.

Or. it

Obrazložitev

Za boljšo jasnost in natančnost besedila.
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Predlog spremembe 244
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(41) Države članice morajo še naprej imeti 
možnost, odvisno od lokalnih dejanskih 
razmer in okoliščin, da lahko določijo 
pravila o zagotavljanju informacij v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana. 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. Pod nepakiranimi živili se 
razumejo vsa živila, ki se končnemu 
porabniku ponudijo brez embalaže ali se 
zapakirajo neposredno zanj.

Or. sv

Predlog spremembe 245
Antonyia Parvanova

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 

(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 
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širokim krogom predstavnikov 
zainteresiranih strani. Rezultat takšnih 
mehanizmov je lahko oblikovanje 
nacionalnih neobvezujočih shem na 
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.

širokim krogom predstavnikov 
zainteresiranih strani. Rezultat takšnih 
mehanizmov je lahko oblikovanje 
nacionalnih shem na podlagi zanesljivih 
potrošniških raziskav in obsežnih 
posvetovanj z zainteresiranimi stranmi. 
Treba je uvesti mehanizme za spodbujanje 
zdravja, ki jih vodijo države članice, da 
bodo potrošniki lahko opredelili živila, 
označena v skladu z nacionalno shemo.

Or. en

Predlog spremembe 246
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Uporabo grafičnih oblik ali 
simbolov je treba dovoliti v okviru 
nezavezujočih pravil nacionalnih sistemov 
za označbo hranilne vrednosti, pri čemer 
se ne sme zavajati potrošnika in mora biti 
dokazano, da povprečni potrošnik razume 
ta prikaz.

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo države članice možnost nadaljnje uporabe oblike informiranja, ki se 
je izkazala za dobro za potrošnika (na primer švedski sistem označevanja s ključavnično 
luknjo).
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Predlog spremembe 247
Åsa Westlund

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. Namen te uredbe je 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.

Or. sv

Predlog spremembe 248
János Áder

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Živila iz tretjih držav se ne smejo 
tržiti v Skupnosti, dokler ne izpolnjujejo 
določb iz te uredbe.

Or. hu

Obrazložitev

V interesu potrošnikov je, da so tudi živila iz tretjih držav v skladu z določbami o 
označevanju.
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Predlog spremembe 249
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Èlen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Uredba se uporablja samo za živila, ki 
jih pripravljajo 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.

Or. en

Obrazložitev

Predlog bi moral odražati razmišljanje, izraženo v uvodni izjavi 15, v kateri so iz področja 
uporabe tega predloga izvzete dobrodelne prireditve in enkratni dogodki (šole in podobno).

Predlog spremembe 250
Esther de Lange

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Omejitev pakiranja na mestu prodaje ni dovolj jasna. V obrtnih podjetjih z več prodajnimi 
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točkami bodo proizvodi pogosto pakirani na osrednjem proizvodnem mestu na dan prodaje 
preden bodo razdeljeni točkam prodaje. Na Nizozemskem na primer so oblasti sprejele 
opredelitev, da „dnevno sveže“ pomeni tudi „nepredpakirano“.

Predlog spremembe 251
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ea) "nepredpakirana živila": pomeni 
živila, ki so končnemu potrošniku 
naprodaj nepakirana in se ne ali šele ob 
prodaji končnemu potrošniku pakirajo kot 
tudi živila in sveži proizvodi, ki so 
predpakirani na kraju prodaje za 
neposredno prodajo;

Or. de

Obrazložitev

V trgovinah in obratih javne prehrane se živila iz higienskih razlogov predpakirajo in 
praviloma v odsotnosti osebja, ki bi lahko nudilo informacije, prodajajo končnemu 
potrošniku. Pri posamično pakiranih živilih je zaradi raznolikosti ponudbe proizvodov in 
zaradi stalno spreminjajoče se sestave živil nemogoče navesti informacije, ki so obvezne za 
vnaprej pakirana živila. Ni pomembno, ali so živila prodana ali brezplačna.

Predlog spremembe 252
Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „nepredpakirano živilo“ pomeni 
vsako živilo, ki je ponujeno naprodaj 
končnemu potrošniku brez predpakiranja 
ali je pakirano na prodajnih mestih na 
zahtevo potrošnika ali je namenjeno za 
neposredno prodajo;
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Or. en

Predlog spremembe 253
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „nepredpakirano živilo“ pomeni 
vsako živilo, ki je ponujeno naprodaj 
končnemu potrošniku brez predpakiranja 
ali je pakirano na prodajnih mestih na 
zahtevo potrošnika ali je namenjeno za 
neposredno prodajo;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da opedelitev nepredpakiranega živila vključuje živila, ki so predpakirana na 
mestu za neposredno prodajo in živila, ki so pakirana na zahtevo potrošnika, saj se ne 
razlikujejo od nepredpakiranega živila. Predlagano besedilo je vzeto iz člena 41(1) predloga 
Komisije.

Predlog spremembe 254
Elisabetta Gardini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) „kraj izvora“ pomeni vsak navedeni 
kraj, iz katerega živilo izvira, opredeljen v 
skladu s členoma 23 in 26 Uredbe Sveta 
(EGS) št. 2913/92;

Or. it
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Predlog spremembe 255
Elisabetta Gardini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „kraj porekla“ pomeni vsak kraj, ki 
ni kraj izvora iz prejšnje točke (g), iz 
katerega izvira glavna kmetijska surovina, 
uporabljena pri pripravi končnega 
proizvoda.

Or. it

Obrazložitev

Da bi potrošnikom zagotovili pravilno obveščenost, je treba razlikovati med „krajem 
porekla“ in „državo izvora“, ki je opredeljena v carinskem zakoniku Skupnosti. Potrošniki 
pogosto zamenjujejo navedbo kraja, kjer je bilo živilo izdelano, s krajem, kjer je bila pridelan 
ali vzrejen kmetijski proizvod, uporabljen v postopku predelave Da bi potrošniku zagotovili 
izbiro na podlagi informacij, je treba natančno in jasno opredeliti „kraj izvora“ in „kraj 
porekla“.

Predlog spremembe 256
Åsa Westlund

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. sv

Obrazložitev

Treba je dodati opredelitev za „državo izvora“, da bi jo razlikovali od opredelitve kraja 
porekla.
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Predlog spremembe 257
Elisabetta Gardini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „predelava“pomeni postopek, ki vodi 
od ene ali več kmetijskih surovin do 
končnega izdelka.

Or. it

Predlog spremembe 258
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

sa) „rok uporabnosti živila“: datum, do 
katerega je treba živilo uporabiti. Po 
izteku tega datuma se živila ne sme več 
posredovati potrošniku ali ga predelati.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pozdraviti uvedbo opredelitve roka uporabnosti, ki jo je predlagala poročevalka 
Sommerjeva. Vendar je treba opredelitev dopolniti: Prepovedi posredovanja živila potrošniku 
je treba dodati prepoved nadaljnje predelave živila. Po izteku roka uporabnosti živila ni 
mogoče več smiselno uporabiti. S prepovedjo nadaljnje predelave se bo preprečilo trgovanje 
z mesom, ki se mu je iztekel rok uporabnosti.
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Predlog spremembe 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 260
Struan Stevenson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je nujna zaradi sklicevanja na predelana živila v spremenjenem členu 9.

Predlog spremembe 261
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „nadomestek živila“ je živilo, ki je 



AM\799895SL.doc 43/94 PE431.051v01-00

SL

navidez podobno drugemu živilu in pri 
katerem je običajna uporabljena sestavina 
v celoti ali deloma nadomeščena z drugo 
sestavino.

Or. en

Obrazložitev

Z naraščajočo uporabo nadomestkov živil, pri katerih so sestavine nadomeščene s poceni 
nadomestki, se zavaja potrošnike.

Predlog spremembe 262
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V tej uredbi se država izvora živila 
nanaša na izvor živila, kakor je določeno v 
skladu s členi 23 do 26 Uredbe Sveta 
(EGS) št. 2913/92. Kaz zadeva države 
članice, država izvora vedno pomeni 
zadevno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Pri opredelitvi države izvora se odstavek 3 predloga Komisije sklicuje na carinski zakonik 
Skupnosti. Vendar je lahko v skladu s carinskim zakonikom izvor EU ALI država članica. Zato 
je pomembno, da se pojasni, da pri živilih iz EU država izvora vedno pomeni državo članico 
in ne EU kot celote.
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Predlog spremembe 263
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za meso in živila, ki vsebujejo meso, se 
izvor opredeli kot država, v kateri je bila 
žival rojena, vzrejana večino življenja in 
zaklana. Če gre za tri različne kraje, se pri 
opredeljevanju države izvora označi vse tri 
kraje.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 264
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Namen informacij o živilih in te 
uredbe je visoka 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.

Or. sv

Obrazložitev

V skladu s členom 3(2) je cilj zakonodaje o informacijah o živilih zagotoviti prosti pretok živil 
v Skupnosti. Poleg tega bi moral biti dodatni cilj pravnih predpisov zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja potrošnikov.
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Predlog spremembe 265
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih določi nove zahteve, se upoštevajo 
potrebe po prehodnem obdobju po začetku 
veljavnosti novih zahtev, v katerem se 
lahko živila z oznakami, ki niso v skladu z 
novimi zahtevami, dajo v promet in se 
zaloge takšnih živil, ki so bila dana v 
promet pred iztekom prehodnega obdobja, 
še naprej prodajajo, dokler se ne porabijo. 
Novi predpisi v zvezi z označevanjem živil 
bodo začeli veljati na isti dan, ki ga bo 
določila Komisija po posvetovanju z 
državami članicami in predstavniki 
interesnih skupin.

Or. de

Obrazložitev

Časovno neenotna uvedba novih predpisov v zvezi z označevanjem živil ima kljub 
predvidenim prehodnim obdobjem pomemben vpliv na stroške razvoja novih etiket in porabo 
zalog blaga, embalaže in etiket. Iz tega razloga bi se moralo ponovno uvesti načelo enotnega 
datuma začetka veljavnosti novih predpisov v zvezi z označevanjem živil (kot je prvotno 
predlagala Komisija).

Predlog spremembe 266
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih določi nove zahteve, se upoštevajo 
potrebe po prehodnem obdobju po 
začetku veljavnosti novih zahtev, v 

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

oznakami, ki niso v skladu z novimi 
zahtevami, dajo v promet in se zaloge 
takšnih živil, ki so bila dana v promet 
pred iztekom prehodnega obdobja, še 
naprej prodajajo, dokler se ne porabijo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi olajšali brezhibno delovanje notranjega trga ter minimizirali odpadno embalažo, je 
običajno, da se pri uvedbi novih zahtev glede označevanja zagotovi prehodno obdobje.

Predlog spremembe 267
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – črka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) roku uporabnosti, shranjevanju in varni 
uporabi;

ii) roku uporabnosti, shranjevanju, po 
potrebi informacije o hranjenju odprtega 
izdelka in varni uporabi;

Or. es

Obrazložitev

Pri številnih živilih ni opredeljen čas hranjenja po odprtju niti ni navedeno, ali jih je na 
primer treba hraniti pri določeni temperaturi. Za varnost potrošnikov je to treba posebej 
navesti.

Predlog spremembe 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 

2. V zvezi s potrebo po obveznih 
informacijah o živilih je treba upoštevati 
morebitne stroške in koristi
zainteresiranih strani (vključno s 
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poseben pomen, ali vse splošno sprejete 
koristi za potrošnike, da se jim omogoči 
odločanje na podlagi informacij.

potrošniki, proizvajalci in drugimi) pri 
posredovanju nekaterih informacij, ki jim 
pripisujejo poseben pomen, ali vse splošno 
sprejete koristi za potrošnike, da se jim 
omogoči odločanje na podlagi informacij.

Or. en

Obrazložitev

Uvajanje novih pravil v zvezi z označevanjem je možno le, če obstajajo z raziskavo pridobljeni 
dokazi o tem, da nove zahteve prinašajo prednosti.  Stroški zagotavljanja novih informacij ne 
smejo biti nesorazmerni.  Spreminjanje označb ima znatne posledice za proizvajalce iz EU, 
kot tudi za uvoz iz tretjih držav; zato je treba najti ravnovesje med potrebami potrošnikov in 
potrebami proizvajalcev.

Predlog spremembe 269
Christa Klaß

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) glede opisa ali slikovnih predstavitev 
na embalaži, ki bi potrošnika opozorile na 
določen izdelek ali sestavino, čeprav bi 
bila to dejansko imitacija živila oziroma 
nadomestek sestavine, običajno 
uporabljene za ta izdelek. V takih 
primerih mora biti na embalaži izdelka 
vidno navedeno „imitacija, proizvedena z 
(navedba nadomestne sestavine) namesto 
z (navedba nadomeščene sestavine)“.

Or. de
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Predlog spremembe 270
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) glede slikovnih predstavitev, ki lahko 
potrošnika zavajajo o izvoru živila ali 
njegovih sestavinah;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec je nekoliko spremenil zadevni predlog spremembe. Podobe in grafika ne smejo 
biti uporabljeni tako, da bi namerno zavajali potrošnika o pravem izvoru proizvoda.

Predlog spremembe 271
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) glede slikovnih predstavitev, ki 
potrošnika zavajajo o izvoru, kakovosti ali 
sestavi živila;

Or. de

Obrazložitev

Poleg izvora je treba omeniti tudi sestavo in kakovost. Določba je namenjena izboljšanju 
jasnosti in resničnosti slikovnega gradiva na živilih. Prikaz vaniljinega stroka na jogurtu z 
aromo vanilje je zavajajoč.
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Predlog spremembe 272
Karl-Heinz Florenz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Povprečni uporabnik domneva, da ima živilo, ki se oglašuje z manjšo vsebnostjo sladkorja ali 
maščob, tudi ustrezno manjšo energetsko vrednost. Vendar to ne drži, če se sladkor oz. 
maščobe nadomestijo z drugimi sestavinami. Spremembe proizvodov, ki so pozitivne za 
zdravje, kot na primer nadomeščanje zasičenih maščobnih kislin z večkratno nenasičenimi 
maščobnimi kislinami, bi moralo biti še naprej dovoljeno, četudi energetska vrednost ostaja 
nespremenjena.

Predlog spremembe 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Če je na proizvodu na primer označeno „vanilija“ ali je prisotna slika vanilije, bi moral okus 
izhajati iz resnične vanilije. Enako velja za sadje.
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Predlog spremembe 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) za živila, ki vsebujejo sadje: 
(i) s prikazovanjem nesorazmerno velikih 
slik sadja, ki ni prevladujoče sadje v 
živilu. Prevladujoče sadje mora biti tisto, 
ki ima tudi osrednjo vlogo na sliki; 
(ii) z uporabo imena sadeža v imenu 
živila, če ta sadež ni prisoten v količinah, 
ki bi jih potrošnik upravičeno pričakoval.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki so lahko zlahka zavedeni, če sok vsebuje veliko sliko jagod, glavno sadje pa je 
dejansko jabolko.

Predlog spremembe 275
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) za mleko: s poimenovanjem mleka 
kot „sveže“, če je rok uporabnosti več kot 
sedem dni od datuma, ko je bilo mleko 
pakirano;

Or. en

Obrazložitev

Sedaj na policah sveže mleko vedno bolj nadomešča mleko s podaljšano obstojnostjo. Takšno 
mleko je pasterizirano kot običajno mleko, vendar pri višji temperaturi in je mikrofiltrirano.
Zaprtega se ga lahko hrani do 21 dni. Vendar se to mleko prodaja kot sveže, kar zavaja 
potrošnike. Nekatere države članice so zato že sprejele predpise, ki določajo najdaljši rok 
uporabnosti za mleko, ki nosi oznako „sveže“.
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Predlog spremembe 276
Elena Oana Antonescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) če se izrecno oglaševanje o znatno 
manjšem deležu sladkorja in/ali maščobe 
šteje za navedbo, ki bi lahko zavedla 
potrošnike, kadar se to ne odraža v 
ustreznemu zmanjšanju kalorične 
vrednosti (v kilodžulih ali kilokalorijah) 
posameznega živila;

Or. ro

Obrazložitev

Če je za živilo A navedena vrednost sladkorja in/ali maščob, ki je pod zakonsko predpisano 
normo, ki je potrebna za uvrstitev v kategorijo živil z manj sladkorja/manj maščob, in obenem 
vsebuje druge dodatke, ki to kalorično vrednost povečujejo (npr. ogljikove hidrate, kot so 
škrobi in aditivi v obliki modificiranega škroba), in če na trgu obstaja primerljivo živilo B, pri 
katerem ti dodatki niso uporabljeni, bi proizvajalec prvega proizvoda tega v tržne namene 
utegnil uvrstiti v kategorijo dietnih živil, čeprav nima manjše kalorične vrednosti.

Predlog spremembe 277
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Informacije o živilih so točne, jasne in 
potrošniku lahko razumljive. Odbor iz 
člena 49(1) lahko sestavi neizčrpen 
seznam zahtev in pogojev, katerih 
uporabo lahko v skladu s prvim 
odstavkom kadarkoli prepove ali omeji.

Or. en
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Obrazložitev

Namen predlagane spremembe je ohraniti obstoječo določbo v živilski zakonodaji EU, ki od 
držav članic zahteva skupno ukrepanje v primeru, ko je treba omejiti uporabo določenih 
zahtev in pogojev označevanja. Brez takšne določbe bi lahko posamezne države članice 
sprejemale zakone samostojno, kar bi zlahka imelo za posledico različne opredelitve med 
državami članicami in s tem ovire za trgovanje na notranjem trgu.

Predlog spremembe 278
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Informacije o živilih so točne, jasne in 
potrošniku lahko razumljive ter čitljive.

Or. sv

Predlog spremembe 279
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Oseba, odgovorna za informacije o 
živilih, zagotavlja navedbo in dejansko 
točnost navedenih podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
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das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung  (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Predlog spremembe 280
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. enen

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 281
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Nosilci živilske dejavnosti pri navajanju 
informacij o živilih, ki sodi med njihove 
dejavnosti, zagotovijo, da informacije, 
navedene na kakršnem koli mediju, 
izpolnjujejo določbe te uredbe.
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informacijah o živilih.

Or. de

Predlog spremembe 282
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Če nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, ugotovijo, da živilo ne ustreza 
določbam te uredbe, nemudoma ustrezno 
ukrepajo.

Or. de

Obrazložitev

Uredba naj bi zagotovila jasno in sorazmerno razdelitev pristojnosti, ki ustrezajo nalogam 
posameznega nosilca živilske dejavnosti v verigi dobave in oskrbe z živili. To pomeni, da so 
gospodarski akterji odgovorni za spoštovanje tistih zakonodajnih predpisov, ki se v verigi 
oskrbe z živili nanašajo na njihovo področje.

Predlog spremembe 283
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, delujejo s potrebno skrbnostjo, da v 

4. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, delujejo s potrebno skrbnostjo, da 
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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.

zagotovijo upoštevanje predpisov o 
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.

Or. de

Predlog spremembe 284
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
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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).

zagotovijo, da se informacije v zvezi z
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila za nadaljnjo 
prodajo ali obdelavo, da bi se končnemu 
potrošniku po potrebi zagotovile obvezne 
informacije o živilih iz člena 9(1).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 286
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Obrazložitev

Treba je okrepiti pravico končnih potrošnikov do informacij. 
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Predlog spremembe 287
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Vključitev točke (d) pomeni, da bodo morali nosilci živilske dejavnosti prenesti nosilcu, ki 
prejme živila, informacije o količini določenih sestavin ali kategorij sestavin. Vključitev točke 
(i) pomeni, da bodo morali nosilci živilske dejavnosti prenesti nosilcu, ki prejme živila, 
informacije o izvoru določenih sestavin ali kategorij sestavin.. Informacije, ki se zahtevajo v 
točkah (d) in (i), so potrebne, da nosilec dejavnosti, ki dobavlja živila končnemu potrošniku, 
temu lahko zagotovi obvezne informacije o živilih, navedene v členu 9(1).

Predlog spremembe 288
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V skladu z določbami iz člena 14(6) 
nosilci živilske dejavnosti zagotovijo, da 
podjetja, ki so pod njihovim nadzorom, ne 
dajejo na trg izdelkov, ki niso ustrezno 
označeni ali imajo neberljive nalepke.

Or. es

Obrazložitev

Treba je določiti, kdo je odgovoren, da se ne dajejo v prodajo izdelki, pri katerih oznaka 
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vsebuje tiskarske napake ali pa je neberljiva, saj to potrošnikom otežuje ali onemogoča 
pridobitev informacij.

Predlog spremembe 289
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Obrazložitev

Treba je okrepiti pravico končnih potrošnikov do informacij.

Predlog spremembe 290
Carl Schlyter

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), (e), (f), (g) in (h) navedeni 
tudi na zunanji embalaži, v kateri so živila 
predstavljena za trženje.

Or. en
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Obrazložitev

Neto količina je pomembna informacija, ki bi se morala nahajati na zunanji embalaži kot tudi 
podrobnosti v zvezi s posebnimi pogoji shranjevanja ali uporabe.

Predlog spremembe 291
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ime živila; (a) ime živila in/ali ime, pod katerim se 
prodaja;

Or. it

Predlog spremembe 292
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) neto količina živila; e) neto količina živila ob pakiranju;

Or. en

Obrazložitev

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.



PE431.051v01-00 60/94 AM\799895SL.doc

SL

Predlog spremembe 293
Andres Perello Rodriguez

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 ali uporabo, vključno z 
navodili za hranjenje odprtega izdelka;

Or. es

Obrazložitev

Pri številnih živilih ni opredeljen čas hranjenja po odprtju niti ni navedeno, ali jih je na 
primer treba hraniti pri določeni temperaturi. Za varnost potrošnikov je to treba posebej 
navesti.

Predlog spremembe 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) datum proizvodnje;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil namen predpisov – to je zagotoviti potrošnikom ustrezne informacije o živilih, ki jih 
uživajo, da bodo lahko izbirali na podlagi informacij – dosežen, je bistveno, da je potrošnik 
obveščen o datumu proizvodnje.
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Predlog spremembe 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Obrazložitev

Bistveno je uvesti obvezno navedbo dejanskega proizvajalca živila, da je potrošnik pravilno 
obveščen in da se spodbudi konkurenčnost živilske industrije. Take obveznosti v prejšnjih letih 
ni bilo, kar je prispevalo k pojavu zasebnih oznak, ki ogrožajo donosnost podjetij in 
posledično njihov obstoj v agroživilskem sektorju.

Predlog spremembe 296
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ime proizvajalca ali pakirnice so pomembne informacije za potrošnike, zlasti če se proivzod 
prodaja pod lastno blagovno znamko prodajalca.
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Predlog spremembe 297
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Obrazložitev

Pri proizvodih, uvoženih iz tretjih držav, mora biti naveden uvoznik.

Predlog spremembe 298
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

i) kraj izvora v primerih, kadar bi 
odsotnost te navedbe lahko bistveno 
zavedla potrošnika glede izvora ali 
pravega kraja porekla živila;

Or. fr

Obrazložitev

Dodatne določbe o izvoru proizvodov niso smotrne, saj bi bili s tem povezani dodatni stroški 
in – glede na razpoložljivost surovin – tudi številne težave pri oskrbi.

Predlog spremembe 300
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Kraj izvora proizvoda oziroma osnovne sestavine je treba vedno navesti.

Predlog spremembe 301
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1 (i) država izvora ali kraj porekla 
morata biti navedena pri naslednjih 
proizvodih:
a) mesu;
b) perutnini;
c) mlečnih proizvodih;
d) svežem sadju in zelenjavi
ter mesu in perutnini, ki sta sestavini 
predelanih živil.

Kadar država izvora ali kraj porekla živila 
ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).
2 Za meso in perutnino 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.
3 Za vsa druga živila, razen če zanje 
veljajo posebne določbe, se navede 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 



AM\799895SL.doc 65/94 PE431.051v01-00

SL

celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki imajo pravico vedeti, od kod prihajajo živila, ki jih kupujejo. Potrošnike zelo 
zanima poreklo živil, zato je treba razširiti zahteve v zvezi z obveznim označevanjem.

Predlog spremembe 302
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) država izvora ali kraj porekla morata 
biti navedena pri naslednjih proizvodih:
– mesu;
– perutnini;
– mlečnih proizvodih;
– svežem sadju in zelenjavi
ter mesu in perutnini, ki sta sestavini 
predelanih živil.

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

Za meso in perutnino 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.

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

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki imajo pravico vedeti, od kod prihajajo živila, ki jih kupujejo. Potrošnike zelo 
zanima poreklo živil, zato je treba razširiti zahteve v zvezi z obveznim označevanjem.

Predlog spremembe 303
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) država izvora ali kraj porekla vsega 
nepredelanega mesa, rib, sadja in 
zelenjave ter za predelano meso, ribe in 
mlečne izdelke država ali področje 
porekla, ki proizvaja glavne uporabljene 
kmetijske surovine. navedba je v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

Or. en

Obrazložitev

Zaradi transparentosti in preprečevanja zavajanja potrošnikov bi morala biti na  etiketah 
označena država izvora živali, ki so bile uporabljene pri proizvodnji živil, da bodo potrošniki 
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lahko sprejemali odločitve na podlagi informacij. Podobna merila bi se morala uporabljati za 
predelane ribe, kot je prekajeni losos ali konzerviran kaviar, da bi potrošnikom ne bi bilo 
treba uganjevati porekla proizvodov. Predlog spremembe prav tako vključuje obstoječo 
zakonodajo EU o živilih v zvezi s svežimi ribami, sadjem in zelenjavo v sedanjo uredbo.

Predlog spremembe 304
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) država izvora nepredelanih kmetijskih 
proizvodov in, za predelane kmetijske 
proizvode, kraj porekla glavne kmetijske 
surovine, uporabljene pri predelavi;
navedba mora biti v skladu s pravili iz 
člena 35, odstavki 3,4 in 5;

Or. it

Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost, morajo potrošniki poznati poreklo živila. Potrošnik ima pravico 
vedeti, odkod izvira to, kar uporablja, da bi lahko samostojno in ozaveščeno izbiral, in ker so 
v primeru predelanih izdelkov kraji, v katerih so potekale proizvodne faze, lahko različni, je 
primerno zagotoviti sledljivost informacije.

Predlog spremembe 305
Holger Krahmer

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 

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

potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila;

Or. de

Obrazložitev

Dodatki k sedaj veljavnim predpisom se ne podprejo, saj bodo povzročili dodatne zaplete in 
stroške, ker se poreklo surovin v praksi spreminja glede na razpoložljivost. Dodatne stroške 
bo moral nositi potrošnik. Ker je treba poreklo navesti v vseh primerih brez izjeme, v katerih 
bi bilo sicer mogoče zavajati potrošnika, dodana vrednost za potrošnika tako ne obstaja. 
Predlog je na tem mestu v nasprotju s ciljem poenostavitve zakonodaje.

Predlog spremembe 306
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 307
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Obrazložitev

Poznavanje izvora glavne sestavine, uporabljene v predelanih živilih, je bistveno, da se 
potrošnik lahko odloči na podlagi informacij.

Predlog spremembe 308
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Spremembe sedanje določbe se ne podprejo, saj bodo povzročile dodatne zaplete in stroške, 
saj končno surovin ni mogoče pridobiti glede na razpoložljivost. Breme dodatnih stroškov bo 
moral nositi potrošnik.

Predlog spremembe 309
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

i) navedba izvora ali porekla, iz katere je 
razvidno poreklo proizvoda in njegove 
sestavine;

Or. de

Obrazložitev

Potrošniki pri odločanju za nakup vse bolj zahtevajo zanesljive informacije o poreklu 
proizvodov in njihovih sestavinah (zlasti pri mesu in mesnih proizvodih). To zahtevo je treba 
upoštevati. V okviru regulativnega postopka bi bilo treba predložiti seznam proizvodov, pri 
katerih je navedba takšnih informacij obvezna.
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Predlog spremembe 310
János Áder

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ia) država, v kateri je kraj predelave, 
kadar katera od faz proizvodnje živila 
poteka zunaj Skupnosti;

Or. hu

Obrazložitev

Iz različnih gospodarskih razlogov posamezne faze proizvodnje živila pogosto potekajo zunaj 
Skupnosti. To bi lahko zavedlo potrošnike, saj bi z oznake upravičeno sklepali, da živilo izvira 
iz Skupnosti ter da je potemtakem tudi proizvodnja potekala tam.

Predlog spremembe 311
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) pri mesu in živilih, ki vsebujejo meso, 
kraj rojstva, vzreje in zakola v skladu s 
členom 2(3);

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da bi pri mesu označevali samo en kraj izvora, če so kraj rojstva, vzreje in 
zakola različni. Raziskave so pokazale, da so kraj rojstva, vzreje in zakola živali za potrošnike 
zelo pomembni, na primer če se želijo izogniti prevozu živali.
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Predlog spremembe 312
Richard Seeber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ia) Pri drugih vrstah mesa, kot je goveje 
in telečje meso, je treba na etiketah 
navesti naslednje podatke:
i) državo članico ali tretjo državo rojstva 
živali;
ii) države članice ali tretje države, v 
katerih so bile živali vzrejene;
iii) državo članico ali tretjo državo, v 
kateri je bila žival zaklana.
Če so bile živali rojene, vzrejene in 
zaklane i) v isti državi članici, potem se na 
etiketi navede: „Poreklo: (ime države 
članice)“;
ii) v isti tretji državi, potem se na etiketi 
navede: „Poreklo: (ime tretje države)“.

Or. de

Obrazložitev

Ravno pri mesu ima potrošnik zelo visoka pričakovanja glede porekla. Tem pričakovanjem je 
treba zadostiti tako, da se pri mesu navedejo glavni podatki (rojstvo, vzreja in zakol), ki jih je 
mogoče slediti.

Predlog spremembe 313
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i a) pri predelanih živilskih proizvodih 
država izvora osnovne sestavine;

Or. it
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Obrazložitev

Jasnejše in preglednejše informiranje potrošnikov. Za velik del potrošnikov imajo take 
informacije poseben pomen.

Predlog spremembe 314
George Lyon

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) Država izvora v primeru določenih 
osnovnih proizvodov glede na vsak 
posamezni primer in po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi v zadevnem 
sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje države izvora je že obvezno za določene osnovne proizvode (na primer pri 
govedini) iz razlogov sledljivosti in varnosti. Morda obstajajo tudi drugi proizvodi, za katere 
bi moralo veljati isto; zato mora ta možnost ostati na voljo. Nadalje bi to odražalo 
pričakovanja potrošnikov v določenih sektorjih živil.

Predlog spremembe 315
Karin Kadenbach

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;

j) navodila za uporabo, ki vsebujejo tudi 
informacije o pogojih shranjevanja ter o 
trajnosti živil po odprtju embalaže, kadar 
bi bilo živilo nemogoče ustrezno uporabiti 
brez teh navodil;

Or. de
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Obrazložitev

Obvezna navedba pogojev shranjevanja ter informacije, kako je treba ravnati s proizvodom 
ali ga hraniti po odprtju embalaže, je še zlasti pomembno pri mikrobiološko občutljivih 
proizvodih, ki jih je treba hraniti na hladnem.

Predlog spremembe 316
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

la). v kolikšni meri (izraženi v odstotkih) 
nosilec živilske dejavnosti, čigar ime je 
navedeno na oznaki, jamči, da v dobavni 
verigi živila ni naslednjega:
(1)otroškega dela, kot ga opredeljuje člen 
2 konvencije št. 138 Mednarodne 
organizacije dela;
(2)prisilnega dela, kot ga opredeljuje člen 
2 konvencije št. 29 Mednarodne 
organizacije dela;
(3)diskriminacije, kot jo opredeljuje člen 1 
konvencije št. 111 Mednarodne 
organizacije dela;
(4)kršitve pravice do združevanja, kot jo 
opredeljuje člen 2 konvencije št. 87 
Mednarodne organizacije dela.

Or. en

Obrazložitev

Za mnoge potrošnike je zelo pomembno, da njihova živila niso bila proizvedena z otroškim ali 
prisilnim delom, ob diskriminaciji ali kršitvah svobode združevanja. Zato bi morali 
proizvajalci obvezno označevati, v kolikšni meri lahko zagotovijo, da te prakse niso bile 
uporabljene. Če takega zagotovila ni mogoče dati, je odstotni delež 0.
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Predlog spremembe 317
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a) za nepredelana živila navedba izvora 
in porekla

Or. de

Obrazložitev

Potrošniki pri odločanju za nakup vse bolj zahtevajo zanesljive informacije o poreklu 
nepredelanih živil (zlasti pri mleku in mesu). To zahtevo je treba upoštevati.

Predlog spremembe 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Odstopanja za mikro podjetja
Zahteva iz člena 9(1)(l) se ne uporablja za 
ročne izdelke, ki so jih izdelala 
mikropodjetja. Prav tako zanje ne veljajo 
zahteve iz člena 9(1) od (a) do (l), če se ti 
izdelki prodajajo na mestu proizvodnje in 
lahko prodajno osebje na zahtevo nudi 
informacije. Druga možnost je, da so 
informacije navedene na oznakah na 
policah. 

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja bi morala biti dovoljena za mikropodjetja, ki proizvajajo ročno izdelane izdelke.
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Predlog spremembe 319
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko spremeni Prilogo III.
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(4).

črtano

Or. it

Obrazložitev

Spremembe obveznega označevanja niso nebistveni elementi uredbe.

Predlog spremembe 320
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Uredba ne bi smela zajemati živil, ki niso predpakirana.
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Predlog spremembe 321
Horst Schnellhardt

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 
naslednje določbe.

a) 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.
b) 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 
zagotovljeno dovolj informacij.
d) Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

Or. de

Obrazložitev

Za popolno uskladitev po vsej EU je treba poglavje VI o nacionalnih določbah črtati in ga 
nadomestiti s pristopom na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 322
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41.

4. Člen 41 se uporablja za živila, ki so 
ponujena za prodajo končnemu 
potrošniku v nepredpakirani obliki ali so 
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pakirana na mestu na zahtevo potrošnika 
ali so predpakirana za neposredno 
prodajo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi težav z označevanjem nepredpakiranih živil, tudi tistih, ki se prodajajo v gostinskih 
obratih, je ta živila treba izvzeti iz obveznega označevanja podrobnosti, razen če gre za 
informacije o alergenih.

Predlog spremembe 323
Bernadette Vergnaud

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.

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, natisnjeni na embalaži ali oznaki s 
čitljivo pisavo naslednje velikosti, pri 
čemer je črka x referenca:

– najmanj 1 mm na embalaži ali posodi z 
največjo natisljivo površino med 25 in 
75 cm2 ali na oznaki te velikosti;

– najmanj 1,4 mm na embalaži ali posodi, 
katerih največja natisljiva površina ali 
oznaka je večja od 75 cm2;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi najmanjše velikosti 3 mm bi se povečala velikost embalaže, kar bi bilo v nasprotju z 
okoljskimi cilji. Če se upoštevajo stroga merila berljivosti, za veliko večino potrošnikov 
zadostuje že nekoliko manjša velikost.
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Predlog spremembe 324
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 in 1 a (novo)

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.

1. 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
etiketi tako, da so jasno čitljivi.

1a. Evropska komisija skupaj z zadevnimi 
zastopniki interesov zasnuje smernice za 
čitljivost.

Or. de

Obrazložitev

Čitljivost etikete je odvisna od številnih elementov, na primer od vrste pisave in velikosti črk, 
barv, kontrasta, gostote tiska itd. Izolirana obravnava posameznih elementov ne more 
zagotoviti zaželene čitljivosti. Črke, velike najmanj 3 mm, niso izvedljive. Večje etikete 
pomenijo večjo embalažo in s tem večje onesnaževanje okolja.

Predlog spremembe 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

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 

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) 
natisnjeni na embalaži ali oznaki in 
razločno čitljivi.
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med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Komisija v postopku posvetovanju s 
predstavniki zadevnih interesnih skupin 
lahko predlaga smernice v zvezi s 
čitljivostjo informacij o živilih, ki so 
namenjene potrošnikom.

Or. en

Obrazložitev

Čitljivost oznak na živilih je odvisna od številnih elementov, ne samo od velikosti črk. Če bi 
bile črke velike vsaj 3 mm, bi bilo mogoče pri določeni embalaži prikazati vse obvezne 
informacije, zlasti v primeru večjezičnih oznak. To bi imelo neizogibno za posledico 
povečanje določene embalaže, kar bi bilo v nasprotju s ciljem zmanjševanja odpadne 
embalaže. Komisijo bi bilo treba kljub temu spodbujati k razvoju smernic v zvezi s čitljivostjo 
informacij na oznakah.

Predlog spremembe 326
Jill Evans

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.

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 v jasno čitljivem 
formatu in z velikim kontrastom med 
tiskanim besedilom in ozadjem z velikostjo 
črke x, ki znaša 1,2 mm.

Drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati 
pri zagotavljanju čitljivosti informacij o 
živilih:
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(i) izgled besedila;
(ii) stil;
(iii) velikost;
(iv) barva črk;
(v) barva ozadja;
(vi) pakiranje in tiskanje; and
(vii) vidljivost z razdalje in pod kotom.

Komisija pripravi pravila, s katerimi 
opredeli uporabo teh elementov, da bi se 
potrošnikom zagotovila čitljivost 
informacij o živilu v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Informacije na embalaži morajo biti za potrošnike jasno čitljive. Za pojasnitev velikosti črk je 
dodana kot referenca velikost črke x (referenca, ki se običajno uporablja za črko je višina 
male črke x). Informacija na vseh embalažah, ne glede na njihovo velikost, mora biti jasno 
čitljiva za potrošnike, sicer nima pomena.

Predlog spremembe 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

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.

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) 
natisnjeni na embalaži ali oznaki in 
razločno čitljivi, z uporabo vrste znakov, 
barve in kontrasta.

Komisija skupaj z zadevnimi interesnimi 
skupinami v okviru postopka posvetovanja 
zasnuje zavezujoča pravila o čitljivosti 
informacij za potrošnike na živilih. 
Navedena pravila, katerih namen je 
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sprememba nebistvenih določb te uredbe z 
njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Predlog spremembe 328
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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 v jasno čitljivem formatu, ki ne 
sme dopuščati možnosti za zavajanje 
potrošnikov.

Elementi, ki jih je treba upoštevati pri 
zagotavljanju čitljivosti informacij o živilu 
so izgled besedila, pisava, barva ozadja, 
pakiranje in tiskanje ter vidljivost z 
razdalje in pod kotom.
Komisija v sodelovanju z evropskimi 
organizacijami potrošnikov in 
zainteresiranimi stranmi pripravi pravila, 
s katerimi opredeli uporabo teh 
elementov, da bi se potrošnikom 
zagotovila čitljivost informacij o živilu. 
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. en

Obrazložitev

Vse informacije na etiketi bi morale biti zlahka vidne, jasno čitljive in ne bi smele zavajati 
potrošnikov, da bi ti lahko sprejemali odločitve na podlagi informacij.

Predlog spremembe 329
Dagmar Roth-Behrendt

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.

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 1,5 mm, ter so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem 
velik kontrast.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost, da morajo biti znaki veliki najmanj 3 mm, ni izvedljiva. Zaradi nje pri mnogih 
živilih ne bi bilo mogoče navesti niti obveznih podatkov.
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Predlog spremembe 330
Glenis Willmott

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.

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 v jasno čitljivem 
formatu in z velikim kontrastom med 
tiskanim besedilom in ozadjem v velikosti 
črke x, ki meri najmanj 1,2 mm.
Drugi elementi, ki jih je treba upoštevati 
pri zagotavljanju čitljivosti informacij o 
živilih:

4 i) izgled besedila;

ii) stil;

iii) velikost;

iv) barva črk;

v) barva ozadja;

vi) pakiranje in tiskanje ter

vii) vidljivost z razdalje in pod kotom.

Komisija pripravi pravila, s katerimi 
opredeli uporabo teh elementov, da bi se 
potrošnikom zagotovila čitljivost 
informacij o živilu v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Informacije na embalaži morajo biti za potrošnike jasno čitljive. Za pojasnitev velikosti črk je 
dodana kot referenca velikost črke x (referenca, ki se običajno uporablja za črko je višina 
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male črke x). Informacija na vseh embalažah, ne glede na njihovo velikost, mora biti jasno 
čitljiva za potrošnike, sicer nima pomena.

Predlog spremembe 331
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obvezni podatki iz člena 9(1) so 
prikazani tako, da je med tiskanim 
besedilom in ozadjem velik kontrast ter so 
dobro vidni, jasno berljivi in neizbrisni.

Or. fr

Predlog spremembe 332
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Èlen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zahteve v zvezi z minimalno velikostjo 
črk iz odstavka 1 se ne nanašajo na živila, 
ki so vključena v Direktivo Komisije 
1999/21/ES z dne 25. marca 1999 o živilih 
za posebne zdravstvene namene. 

Or. en

Obrazložitev

Za dietetična živila za posebne zdravstvene namene obstajajo poleg zahtev iz člena 9(1) 
predlagane uredbe še obsežne dodatne obvezne zahteve glede besedila. Celo na relativno 
veliki embalaži ne bo mogoče vključiti vsega obveznega besedila v predlagani minimalni 
velikosti črk.   Oznake za dietetična živila so posredovana pristojnim organom držav članic 
ob priglasitvi in čitljivost se lahko preveri, če proizvajalec uporablja odstopanje. 
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Predlog spremembe 333
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz člena 9(1)(a), (e) in (k) so 
prikazani v istem vidnem polju.

2. Podatki iz člena 9(1)(a), (e) in (k) ter iz 
člena 9(1)(c), (f), (g) in (j) so prikazani v 
istem vidnem polju.

Or. fr

Obrazložitev

Vse informacije v zvezi z zdravjem bi morale biti prikazane v istem vidnem polju (alergeni, 
rok uporabe, pogoji shranjevanja in navodila za uporabo). 

Predlog spremembe 334
Kartika Tamara Liotard

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.

4. Komisija v sodelovanju z evropskimi 
organizacijami potrošnikov in 
zainteresiranimi stranmi pripravi pravila, 
s katerimi opredeli, kako je treba 
uporabiti elemente iz člena 14(1), da bi se 
potrošnikom zagotovila čitljivost 
informacij o živilu na embalaži ali posodi 
z zelo omejeno površino.

Or. en

Obrazložitev

Informacija, ki se navede na vseh embalažah, ne glede na njihovo velikost, mora biti jasno 
čitljiva za potrošnike, sicer nima pomena.
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Predlog spremembe 335
George Lyon

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. en

Predlog spremembe 336
Andres Perello Rodriguez

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.

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 10 cm2, če je 
zagotovljena berljivost informacij ali če so 
informacije potrošniku lahko dostopne v 
drugem formatu.

Or. es

Obrazložitev

Poročevalka sicer predlaga neposredno odpravo izjeme, vendar se s tem predlogom 
spremembe ohrani predlog Komisije, obenem pa se potrošnikom zagotovijo informacije.
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Predlog spremembe 337
Bernadette Vergnaud

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.

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
natisljiva površina je manjša od 25 cm2. Za 
te embalaže ali posode se lahko v državah 
članicah z več uradnimi jeziki uvedejo 
posebne nacionalne določbe.

Or. fr

Predlog spremembe 338
Glenis Willmott

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.

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 25 cm2. Države 
članice z več kot enim uradnim jezikom 
lahko sprejmejo posebne nacionalne 
določbe.

Or. en

Predlog spremembe 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve glede najmanjše velikosti črk v 
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skladu z odstavkom 1 ne veljajo za živila, 
ki sodijo v področje uporabe Direktive 
Komisije št. 1999/21/ES z dne 25. marca 
1999 o živilih za posebne zdravstvene 
namene.

Or. fr

Obrazložitev

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Predlog spremembe 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve glede najmanjše velikosti črk v 
skladu z odstavkom 1 ne veljajo za začetne 
in nadaljevalne formule za dojenčke ter 
živila za dojenčke in majhne otroke, ki 
spadajo v področje uporabe Direktive 
Komisije št. 2006/141/ES z dne 22. 
decembra 2006 o začetnih formulah za 
dojenčke in nadaljevalnih formulah za 
dojenčke in majhne otroke ter Direktive 
Komisije št. 2006/125/ES z dne 5. 
decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani 
za dojenčke in majhne otroke. 

Or. fr

Obrazložitev

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
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diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Predlog spremembe 341
Christofer Fjellner

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 
zaradi njega ali katerega koli drugega 
dodatnega gradiva.

(6) Obvezne informacije o živilih so 
označene na poljubnem, a 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 gradivom ali embalažo živila, na 
primer zaradi pregiba pri lepljenju. 

Or. sv

Predlog spremembe 342
János Áder

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Zaradi navedbe obveznih informacij 
o živilih se ne sme povečati količina in/ali 
masa embalaže oz. posode.

Or. hu

Obrazložitev

Obvezna navedba informacij o živilih bi lahko udeležence na trgu spodbudila k temu, da bi 
spremenili velikost embalaže, zato obstaja nevarnost, da bi se povečala količina odpadne 
embalaže. To bi bilo v nasprotju z načelom preprečevanja pri ravnanju z odpadki v Evropski 
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uniji.

Predlog spremembe 343
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Èlen 14 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Pri proizvodih, ki niso vnaprej 
pakirani, je treba informacije v zvezi s 
predpisanimi navedbami zagotoviti pisno.
Informacije so lahko navedene na 
tablicah, lističih itd., ki morajo biti 
razstavljene na prodajnem mestu in 
potrošnikom vedno lahko dostopne.

Or. de

Obrazložitev

Dejansko je upravičeno, da se potrošnikom zagotovijo vseh obvezne informacije tudi pri 
blagu, ki ni pakirano.

Predlog spremembe 344
János Áder

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Za navedbo obveznih informacij o 
živilu uporabljena oznaka ne sme biti iz 
materiala, ki bi znatno otežil ponovno 
uporabo ali reciklažo embalaže in/ali 
posode.

Or. hu

Obrazložitev

V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki v Evropski uniji si je treba prizadevati, da bi bili 
materiali za embalažo v čim večji meri primerni za ponovno uporabo ali reciklažo. Material 
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oznake, ki odstopa od materiala embalaže, bi lahko močno otežil ustrezno ravnanje z odpadki.

Predlog spremembe 345
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 15 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) obvezne informacije o živilih so na voljo 
pred zaključitvijo nakupa in so navedene 
na podpornem gradivu za prodajo na 
daljavo ali so zagotovljene z drugimi 
ustreznimi sredstvi;

a) V členih 9 in 29 navedene informacije
o živilih so na voljo na zahtevo potrošnika
pred zaključitvijo nakupa in so lahko
navedene na podpornem gradivu za 
prodajo na daljavo ali so zagotovljene z 
drugimi ustreznimi sredstvi;

Or. de

Obrazložitev

Redne spremembe sestave proizvodov, na primer zmanjšanje vsebnosti soli, nadomeščanje 
maščob, onemogočajo zagotavljanje točnih informacij o vseh gradivih, ki podpirajo prodajo 
na daljavo. Katalogi in brošure so najbolj razširjena prodajna sredstva pri prodaji na 
daljavo, zlasti pri majhnih in srednjih podjetjih. Poleg visokih stroškov povzročajo 
onesnaževanje okolja, saj bo v prihodnje potrebno za kataloge nameniti štirikratno količino 
papirja, da bi zagotovili vse predpisane informacije.

Predlog spremembe 346
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Èlen 15 – toèka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obvezne informacije o živilih so na 
voljo pred zaključitvijo nakupa in so 
navedene na podpornem gradivu za 
prodajo na daljavo ali so zagotovljene z 
drugimi ustreznimi sredstvi;

(a) obvezne informacije o živilih so na 
voljo pred sklenitvijo pogodbe in 
razumljive v obliki, ki je primerna za 
uporabljeno sredstvo za komuniciranje na 
daljavo; potrošnik prejme informacije na 
trajnem nosilcu podatkov v razumnem 
roku po sklenitvi pogodbe ter v skladu s 
členom 13(2) te uredbe najpozneje v 
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trenutku dobave živila.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo odseva pristop, ki je uporabljen v drugi ustrezni zakonodaji EU o 
potrošnikih.

Predlog spremembe 347
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(k) so obvezni samo v trenutku dobave.

(b) podatki iz člena 9(1)(f) so obvezni 
samo v trenutku dobave.

Or. en

Obrazložitev

Z izjemo minimalnega roka trajanja, ki ga ni mogoče podati vnaprej, morajo živila, ki se 
prodajajo na daljavo, izpolnjevati iste zahteve po informacijah kot živila, ki se prodajajo v 
trgovinah.

Predlog spremembe 348
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Èlen 15 – toèka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(k) so obvezni samo v trenutku dobave.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obvezne informacije o živilih (tj. podatki iz člena 9(1) in dodatni obvezni podatki za posebne 
vrste ali kategorije živil iz Priloge III) so na voljo pred zaključkom nakupa. Ta predlog 



PE431.051v01-00 94/94 AM\799895SL.doc

SL

spremembe zagotavlja, da bodo v primeru prodaje na daljavo ob sklenitvi nakupa na voljo vse 
obvezne informacije o živilu, vključno z informacijami, ki so obvezne po točkah (d), (f), (g), 
(h) in (k) člena 9(1).

Predlog spremembe 349
Oreste Rossi

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 uradnih 
jezikih države članice, v kateri se živilo 
trži in so zapisane tako, da jih povprečen 
potrošnik razume.

Or. it

Obrazložitev

Uporaba uradnih jezikov zanesljiveje zagotavlja, da potrošniki razumejo informacije.


