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Predlog spremembe 350
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, v katerih se živilo trži, 
lahko na svojem ozemlju predpišejo, da se 
podatki navedejo v enem ali več jezikih, ki 
spadajo med uradne jezike Skupnosti.

2. Države članice, v katerih se živilo trži, 
lahko na svojem ozemlju predpišejo, da se 
podatki navedejo v enem ali več jezikih, ki 
spadajo med uradne jezike Skupnosti.
Vendar ta zahteva ne preprečuje, da se 
obvezne informacije namesto tega 
navedejo v drugih uradnih jezikih Unije, 
ki jih potrošniki v zadevni državi članici 
zlahka razumejo.

Or. en

Obrazložitev

Obvezne informacije o živilih morajo biti navedene v jeziku, ki ga potrošniki razumejo, vendar 
pa pravila v zvezi z jezikom ne smejo ovirati prostega pretoka blaga. Pravila glede jezika 
morajo biti dovolj prožna, da dovoljujejo, da potrošniki dobijo informacije v jeziku, ki ga brez 
težav razumejo. Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti podpira tovrstno prožnost.

Predlog spremembe 351
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c), 
(e), (f) in (l).

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (b),
(c), (d), (f), (g) in (l).
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Or. en

Obrazložitev

Tudi informacije iz člena 9(1)): (b) „seznam sestavin“, (d) „količina nekaterih sestavin ali 
kategorij sestavin“ in (g) „kakršna koli posebna navodila za shranjevanje ali uporabo“ 
morajo biti obvezne za proizvode v steklenicah za ponovno uporabo.

Predlog spremembe 352
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm², je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
80 cm2, je obvezna le navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) ter člena 
29(1)(a) na embalaži ali oznaki. Nadaljnje 
navedbe na embalaži so možne na 
prostovoljni podlagi. Podatki iz 
člena 9(1)(b) se zagotovijo z drugimi 
sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Navedba energijske vrednosti živila je bistvena informacija in je lahko odločilen dejavnik pri 
zavestni odločitvi za nakup. Dovoljene morajo biti dodatne prostovoljne navedbe 
proizvajalca.

Predlog spremembe 353
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm, je 

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

obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) ter člena 
29(1)(a) na embalaži ali oznaki. Vendar pa 
je zagotovitev vseh podrobnosti v skladu s 
členom 9(1) na internetu obvezna in so 
informacije na voljo na kraju nakupa.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 106, ki jo predlaga poročevalka. Majhnost proizvoda ne 
opravičuje nenavedbe obvezne označbe v skladu s členom 9. Informacije bi morale biti 
dostopne javnosti na internetu.

Predlog spremembe 354
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm², je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
100 cm2, je obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Za jasno čitljivost embalaže je potrebno odstopanje za površino, ki meri do 100 cm² in ne le 
do 10 cm². Čokoladica, na primer, ima natisljivo površino 70 cm². 
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Predlog spremembe 355
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm2, je
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Brez poseganja v določbe člena 14(4) je
pri embalažah ali posodah, katerih največja 
površina je manjša od 25 cm2, obvezna 
navedba podatkov iz člena 9(1)(a), (b), (c), 
(e) in (f) na embalaži ali oznaki. Za 
odpravo morebitnih težav pri branju se 
podatki iz člena 9(1)(b) zagotovijo tudi z 
drugimi sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

Or. fr

Obrazložitev

Seznam sestavin bi moral biti vedno naveden, ne glede na velikost embalaže. Ker pa uporaba 
člena 14(4) ne zagotavlja najboljše berljivosti za vse potrošnike, bi bilo treba te informacije 
zagotoviti tudi z drugimi sredstvi.

Predlog spremembe 356
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opustitev navedbe nekaterih obveznih 
podatkov

Opustitev navedbe nekaterih obveznih 
podatkov
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(2) Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm² je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

(2) Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
80 cm2, je obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) ter člena 
29(1)(a) na embalaži ali oznaki. Podatki iz 
člena 9(1)(b) se zagotovijo z drugimi 
sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

(3) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti, ki določa obvezno označbo 
hranilne vrednosti, navedba označbe iz 
člena 9(1)(l) ni obvezna za živila iz 
Priloge IV.

(3) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti, ki določa obvezno označbo 
hranilne vrednosti, navedba označbe 
hranilne vrednosti iz člena 9(1)(l) ni 
obvezna za živila iz Priloge IV.

Or. de

Obrazložitev

Pravila o odstopanju bi morala veljati za embalažo s površino do 80 cm², vendar bi morala 
biti še vedno navedena energijska vrednost.

Predlog spremembe 357
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri živilih v embalažah ali posodah, 
katerih največja površina je manjša od 
25 cm2, označba hranilne vrednosti iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki ni obvezna. Vendar pa je te 
podatke obvezno zagotoviti na internetu in 
dati na voljo na kraju nakupa.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe Priloge IV. Prva poved je bila vzeta iz Priloge IV, da se 
vstavi zahteva o zagotavljanju obveznih podatkov na internetu.
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Predlog spremembe 358
Carl Schlyter v imenu Greens/EFA, Kartika Tamara Liotard v imenu GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki iz členov 9 in 29 niso obvezni za 
živila iz obratov javne prehrane iz člena 
2(2)(d). Vendar so podatki iz člena 
9(1)(a), (b), (c) in (i) na voljo na zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba zadevnega predloga spremembe, ki jo predlaga poročevalka. Obrati javne 
prehrane so izvzeti iz splošnih zahtev po informacijah, na zahtevo pa bi morali biti sposobni 
zagotoviti informacije o imenu, sestavinah, alergenih in državi izvora uporabljenih sestavin.

Predlog spremembe 359
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki iz členov 9 in 29, z izjemo člena 
9(1)(c), niso obvezni za živila, ki niso 
predpakirana, in živila iz obratov javne 
prehrane iz člena 2(2)(d).

Or. de

Obrazložitev

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
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a (neu) angegeben werden.

Predlog spremembe 360
Carl Schlyter v imenu Greens/EFA, Kartika Tamara Liotard v imenu GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Verige s prehrano, ki strežejo 
standardizirano hrano, navedejo podatke 
iz člena 9(1)(a), (b), (c), (i) in (l) na 
embalaži živila.

Or. en

Obrazložitev

Obrati javne prehrane, ki strežejo standardizirano hrano, npr. verige restavracij s hitro 
prehrano, navedejo naslednje informacije na embalaži: ime, sestavine, alergene in državo 
izvora hrane, pa tudi navedbo hranilne vrednosti.

Predlog spremembe 361
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za živila, proizvedena iz živali, ki so 
bila krmljena z gensko spremenjeno krmo 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003, 
mora navedba "iz živali, krmljenih z 
gensko spremenjeno krmo" na seznamu 
sestavin iz člena 19 neposredno slediti tej 
sestavini. Če seznama sestavin ni, mora 
biti navedba "proizvedeno iz živali, 
krmljenih z gensko spremenjeno krmo" 
jasno označena na oznaki.

Or. en
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Obrazložitev

Potrošnike zanima, ali je bilo živilo proizvedeno z uporabo gensko spremenjene krme. Jasna 
vrzel je v določbah glede živil, proizvedenih iz živali, ki so bile krmljene z gensko spremenjeno 
krmo, saj uvodna izjava 16 Uredbe 1829/2003 izvzema te proizvode iz zahtev za označevanje.

Predlog spremembe 362
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Za proizvode, ki vsebujejo jajca ali 
jajčne proizvode se izrazi iz Priloge I 
Uredbe Komisije (ES) št. 557/2007 dodajo 
v oklepaju za zadevno sestavino na 
seznamu sestavin glede na to, kako so bila 
proizvedena jajca. Pri ekološko 
proizvedenih jajcih se sestavine lahko 
označijo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
834/2007, člen 23 (4) (b).

Or. en

Obrazložitev

Številni potrošniki želijo vedeti, kako so bila proizvedena jajca v njihovi hrani. Sestavine 
morajo torej biti navedene z izrazi „jajca iz proste reje“, „jajca iz hlevske reje“ ali „jajca iz 
baterijske reje“.

Predlog spremembe 363
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 20 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) sir, maslo, fermentirano mleko in 
smetano, ki jim ni bila dodana nobena 
druga sestavina, razen mlečnih proizvodov, 
encimov in kultur mikroorganizmov, 
bistvenih za proizvodnjo, ali v primeru 
sira, razen svežega in predelanega sira, 

d) sir, maslo, fermentirano mleko in 
smetano, pod pogojem, da ni bila dodana 
nobena druga sestavina razen mlečnih 
proizvodov, encimov in kultur 
mikroorganizmov, bistvenih za 
proizvodnjo, ali v primeru sira, razen 
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soli, potrebne za njegovo proizvodnjo; svežega in predelanega sira, soli, potrebne 
za njegovo proizvodnjo;;

Or. de

Obrazložitev

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Predlog spremembe 364
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

(e) vino in vinski proizvodi, kot so 
opredeljeni v členu 1(1) Uredbe Sveta 
(ES) št. 479/2008 in členu 2(1) Uredbe 
Seta (ES) št. 1601/1991, podobne 
proizvode, pridobljene iz sadja razen 
grozdja, jabolčni in hruškov mošt, pivo in 
žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 ter druge alkoholne 
pijače; Komisija pripravi poročilo v 
[najkasneje petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 za te izdelke, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se po potrebi sprejmejo v 
skladu s tem postopkom:
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(i) za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 
479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni 
ureditvi trga za vino, v skladu s 
postopkom iz člena 113(1) navedene 
uredbe;

(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1601/91/EGS z dne 10. 
junija 1991, ki določa splošna pravila za 
opredelitev, opis in predstavitev 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov, v skladu s 
postopkom, ki ga opredeljuje člen 13 te 
uredbe;

(iii) glede proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 po postopku iz člena 
25(1) te uredbe;

(iv) za druge proizvode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

(ea) To ne posega v posebnosti, 
opredeljene s postopki za proizvode iz točk 
(i), (ii) and (iii) točke (e).

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje vina, piva in žganih pijač, ne pa tudi drugih alkoholnih pijač, bi pomenilo 
nedoslednost v tem sektorju. Nekateri izdelki bi imeli prednost, drugi pa bi bili zapostavljeni, 
konkurenca bi bila izkrivljena, potrošniki pa bi bili zavedeni v zvezi z relativno sestavo 
različnih proizvodov.
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Predlog spremembe 365
Glenis Willmott in Nessa Childers

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Na alkoholnih pijačah bi morale tudi biti označene uporabljene sestavine. 

Predlog spremembe 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 

(e) vino, kot je opredeljeno v členu 1(1) 
Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008, in členu 
2(1) Uredbe (ES) št. 1601/1991, podobne 
proizvode, pridobljene iz sadja razen 
grozdja, jabolčni in hruškov mošt, pivo in 
žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
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žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 1576/89, in druge alkoholne pijače. 
Komisija pripravi poročilo po [petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 
uporabo člena 19 o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za označevanje 
sestavin. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se po potrebi
sprejmejo v skladu z naslednjimi postopki:
(i) za proizvode iz člena 1(2) Uredbe (ES) 
št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino, v skladu s 
postopkom iz člena 113(1) te uredbe;
(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1601/1991 z dne 10. junija 
1991 o določitvi splošnih pravil za 
opredelitev, opis in predstavitev 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov v skladu s 
postopkom iz člena 13 te uredbe;
za proizvode iz Uredbe (ES) št. 110/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/1989 v skladu s postopkom 
iz člena 25(2) te uredbe;
(iv) za druge proizvode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
Ne glede na posebne lastnosti, določene s 
postopki za proizvode iz točk (i), (ii) in 
(iii), se morajo ukrepi in odstavka 1 
izvajati dosledno in sočasno za vse 
proizvode iz tega odstavka.

Or. es
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Obrazložitev

Pred uvedbo zahteve o označevanju vsebine ali hranilne vrednosti alkoholnih pijač, ki se ne 
uživajo zaradi svojih prehrambenih lastnosti, je treba pojasniti nekatera temeljna vprašanja. 
Uredbe št. 479/2008, 1601/91 in 110/2008 določajo natančna pravila za označevanje vin in 
žganih pijač. Omogočajo tudi, da se izvajajo pravila, sprejeta po posebnem postopku 
komitologije. Zaradi doslednosti je treba to možnost ohraniti.

Predlog spremembe 367
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3); 

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o vinu, temu poročilu pa lahko 
priloži posebne ukrepe za določitev pravil 
za označevanje sestavin. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3); 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe bo zagotovil, da bodo potrošniki obveščeni o sestavinah, ki so bile 
uporabljene pri proizvodnji piva in žganih pijač. Obstajajo velike razlike med sestavinami, ki 
se uporabljajo v teh proizvodih. V pivu, na primer, je mogoče ječmen v veliki meri 
nadomestiti s koruzo. V uvodni izjavi 27 je navedeno, da morajo biti na mešanih alkoholnih 
pijačah navedene informacije o njihovih sestavinah, da se potrošnikom zagotovijo 
informacije, ki so nujne za sprejemanje zavestnih odločitev. Te podatke je treba dati na voljo 
za pivo in žgane pijače.
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Predlog spremembe 368
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

(e) pijače, ki vsebujejo več kot 
1,2 volumenskega odstotka alkohola.
Komisija do najkasneje ...* pripravi 
poročilo v zvezi z uporabo člena 19 za te 
izdelke, temu poročilu pa lahko priloži 
posebne ukrepe za določitev pravil za 
označevanje sestavin. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
kjer je to potrebno, se sprejmejo v skladu z 
naslednjimi postopki:

(i) (i) za proizvode iz člena ... Uredbe 
Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 
2008 o skupni ureditvi trga za vino1 v 
skladu s postopkom iz člena 113(1) te 
uredbe;
(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1601/91/EGS z dne 10. 
junija 1991, ki določa splošna pravila za 
opredelitev, opis in predstavitev 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov, v skladu s 
postopkom iz člena 13 te uredbe;
(iii) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/893 v skladu s postopkom 
iz člena 25 te uredbe;
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(iv) za druge proizvode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
___________
*UL: Tri leta po dnevu začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Alkoholne pijače v teh predlogih niso vključene, ker vsebujejo alkohol. Označevanje teh 
proizvodov na način, ki bi lahko zavajal potrošnike ali spodbujal neustrezno uživanje, bi bilo 
napačno. Prav tako bi bilo neprimerno, da bi bili ti predlogi diskriminatorni in bi izkrivljali 
konkurenco med konkurenčnimi izdelki. Uporaba splošnih določb iz teh predlogov za te 
proizvode ni primerna, zlasti ker zahtevajo, da Komisija pripravi nadaljnje predloge, ki bodo 
primerni za sektor alkoholnih pijač.

Predlog spremembe 369
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se navedejo na oznaki z 
natančnim sklicevanjem na ime sestavine.

(1) Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se na seznamu sestavin vedno 
navedejo tako, da lahko naslovniki takoj 
prepoznajo potencial za alergijo oz. 
preobčutljivost.

Or. de

Obrazložitev

Namen spremembe je pojasniti in ponazoriti, da je treba prodajno ime sestavin izbrati tako, 
da lahko alergiki prepoznajo njihov alergeni potencial. 
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Predlog spremembe 370
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se navedejo na oznaki z natančnim 
sklicevanjem na ime sestavine.

1. Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se navedejo na oznaki z natančnim 
sklicevanjem na ime sestavine ali snovi, ki 
povzroča alergije ali preobčutljivost.

Or. fr

Obrazložitev

Označevanje snovi, ki povzroča alergije ali preobčutljivost, namesto sestavine, ki vsebuje to 
snov, je jasnejše in bolj učinkovito.    

Predlog spremembe 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) živilo ni predpakirano. V tem primeru 
države članice zagotovijo, da se podatek iz 
člena 9(1)(c) zagotovi na zahtevo. Države 
članice lahko sprejmejo pravila o načinu, 
kako se dajo na voljo ti podatki.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so bolj pristojne od institucij EU, da se spoprimejo z vprašanjem 
nepredpakiranih živil z nacionalno zakonodajo.
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Predlog spremembe 372
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) živilo ni predpakirano. V tem primeru 
države članice lahko sklenejo, da se 
podatki iz člena 9(1)(c) zagotovijo na 
zahtevo. Države članice lahko sprejmejo 
pravila o načinu, kako se dajo na voljo ti 
podatki.

Or. en

Obrazložitev

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Predlog spremembe 373
Renate Sommer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) živilo ni predpakirano. V tem primeru 
mora biti v prodajnem prostoru ali na 
jedilnem listu na vidnem mestu izrecno 
navedeno, da:
– lahko stranke dobijo informacije o 
alergenih snoveh v pogovoru s 
prodajalcem in/ali v razstavljenem 
informacijskem materialu,
– ni izključena možnost navzkrižne 
kontaminacije.
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Or. de

Obrazložitev

V primeru proizvodov, ki niso predpakirani, bi bilo skoraj nemogoče zagotoviti obsežno 
označevanje alergenov za vse proizvode, obenem pa bi se zlasti mala in srednja podjetja 
znašla v precej slabšem konkurenčnem položaju ter bi se jim povečali tudi stroški. Poleg tega 
v prostorih z omejenimi možnostmi za ločeno predelavo ni mogoče izključiti možnosti 
kontaminacije. Obvezna jasna navedba nosilcem živilske dejavnosti zagotavlja pravno 
varnost.

Predlog spremembe 374
Pilar Ayuso in Esther Herranz

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Po potrebi se lahko podrobni predpisi 
za predstavitev navedbe iz prvega odstavka 
sprejmejo v skladu s temi postopki:

(i) za proizvode iz člena 1(2) Uredbe Sveta 
(ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino, v skladu s 
postopkom, ki ga opredeljuje člen 113(1) 
te uredbe;

(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1601/91/EGS z dne 10. 
junija 1991, ki določa splošna pravila za 
opredelitev, opis in predstavitev 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov, v skladu s 
postopkom, ki ga opredeljuje člen 13 te 
uredbe;

(iii) glede proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 po zadevnem postopku 
iz te uredbe;
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(iv) za druge alkoholne pijače, v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(2).

Or. en

Obrazložitev

Uredbe št. 479/2008, 1601/91 in 110/2008 določajo načine za predstavitev in označevanje vin 
in žganih pijač. Ravno tako omogočajo opredelitev izvedbenih predpisov s posebnim 
postopkom komitologije. Zaradi doslednosti je treba te določbe ohraniti.

Predlog spremembe 375
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX.

2. Datum minimalnega roka trajanja
mora biti zlahka prepoznaven in ne sme 
biti zakrit. Navede se torej:
a) pred datumom:
– „Uporabno najmanj do ...“, kadar se 
datum navede z dnevom,
– „Uporabno najmanj do konca ...“ v 
drugih primerih.
b) besedilo iz točke (a) in:
– datum ali
– sklic, kje na oznaki je datum naveden.
Te navedbe se po potrebi dopolnijo z 
opisom pogojev za shranjevanje, katerih 
upoštevanje zagotavlja navedeno trajnost 
proizvoda;
(c) datum, ki ga sestavljajo navedba 
dneva, meseca in leta v nekodirani 
kronološki obliki.
Vendar pri živilih:

– katerih trajnost je manj kot tri mesece,
zadostuje navedba dneva in meseca,

– katerih trajnost je več kot tri mesece, 
vendar ne več kot 18 mesecev, zadostuje 
navedba meseca in leta,
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– katerih trajnost je več kot 18 mesecev, 
zadostuje navedba leta;

d) datum minimalnega roka trajanja, ki je 
označen na vsakem posameznem 
predpakiranem obroku; 
e) ob upoštevanju določb Skupnosti, ki 
določajo druge vrste navedbe datuma, se 
navedba roka trajnosti ne zahteva za:
– sveže sadje in zelenjavo, vključno s 
krompirjem, ki nista bila olupljena, 
rezana ali podobno obdelana; to 
odstopanje pa se ne uporablja za kaleča 
semena in podobne proizvode, kot so 
kalčki stročnic,
– vina, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne izdelke, 
pridobljene iz sadja, razen grozdja, in 
pijače, ki spadajo pod oznake 
KN 22060091, 22060093 in 22060099 ter 
so proizvedene iz grozdja ali grozdnega 
mošta,
– pijače, ki vsebujejo 10 ali več 
volumenskih odstotkov alkohola,

– brezalkoholne pijače, sadne sokove, 
sadne nektarje in alkoholne pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola, v posameznih posodah 
z več kot pet litri, namenjenih dobavi 
obratom javne prehrane,
– pekovsko ali slaščičarsko pecivo, ki se 
glede na vrsto običajno zaužije v 24 urah 
po izdelavi,
– kis,
– kuhinjsko sol,
– kristalni sladkor,
– slaščičarske izdelke, ki so sestavljeni 
skoraj samo iz aromatiziranega in/ali 
obarvanega sladkorja,
– žvečilni gumi in podobne izdelke za 
žvečenje,
– posamezne porcije sladoleda.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi jasnosti se Priloga IX vključi v zakonodajno besedilo. Če se uporablja datum 
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minimalnega roka trajanja, datum uporabe ni več potreben. Navajanje datuma proizvodnje bi 
povzročilo dodatno breme in zvišalo stroške. Zlasti kakovost globoko zamrznjenih izdelkov ni 
odvisna samo od starosti, ampak še bolj od pogojev shranjevanja. Že sedaj je načeloma 
prepovedano dajati v promet blago, ki ni primerno za to. 

Predlog spremembe 376
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezen
datum se navede v skladu s Prilogo IX.

2. Ustrezni datum mora biti zlahka 
prepoznaven in ne sme biti zakrit. Navede 
se torej:
A. DATUM MINIMALNEGA ROKA 
TRAJANJA

III (a) Pred datumom se navede naslednje 
besedilo:

IV – „Uporabno najmanj do ...“, kadar se 
datum navede z dnevom,
– "Uporabno najmanj do konca ..." v 
drugih primerih.

VI (b) Besedilu iz točke (a) se doda:
VII – samo datum ali
VIII – napotek, kje na označbi je datum 

naveden.
IX Te navedbe se po potrebi dopolnijo z 

opisom pogojev za shranjevanje, katerih 
upoštevanje zagotavlja navedeno trajnost 
proizvoda.
(c) Datum sestavljajo navedba dneva, 
meseca in leta v tem vrstnem redu in v 
nekodirani obliki.

XI Vendar pri živilih:
XII – katerih trajnost je manj kot tri mesece, 

zadostuje navedba dneva in meseca;
XIII – katerih trajnost je več kot tri mesece, 

vendar ne več kot 18 mesecev, zadostuje 
navedba meseca in leta;

XIV – katerih trajnost je več kot 18 mesecev, 
zadostuje navedba leta.

XV (d) – datum minimalnega roka trajanja je 
označen na vsakem posameznem 
predpakiranem obroku;
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XVI (e) Ob upoštevanju določb Skupnosti, ki 
določajo druge vrste navedbe datuma, se 
navedba roka trajnosti ne zahteva za:

XVII – sveže sadje in zelenjavo, vključno s 
krompirjem, ki nista bila olupljena, 
rezana ali podobno obdelana; to 
odstopanje pa se ne uporablja za kaleča 
semena in podobne proizvode, kot so 
kalčki stročnic,

XVIII – vina, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne proizvode, 
pridobljene iz sadja, razen grozdja, in 
pijače, ki spadajo pod oznake 
KN 22060091, 22060093 in 22060099 ter 
so proizvedene iz grozdja ali grozdnega 
mošta,

XIX – pijače, ki vsebujejo 10 volumenskih 
odstotkov alkohola ali več,

XX – brezalkoholne pijače, sadni sokovi, 
sadni nektarji in alkoholne pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola, v posameznih posodah 
z več kot pet litri, namenjenih dobavi 
obratom javne prehrane,

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

XXII – kis,
XXIII – kuhinjska sol,
XXIV – kristalni sladkor,
XXV – slaščičarske izdelke, ki so sestavljeni 

skoraj samo iz aromatiziranega in/ali 
obarvanega sladkorja,

XXVI – žvečilni gumi in podobne izdelke za 
žvečenje;

XXVII B DATUM, DO KATEREGA JE TREBA 
PORABITI ŽIVILO:

XXVIII (a) Pred datumom se navede besedilo 
„datum uporabe …“.

XXIX (b) Besedilu iz točke (a) se doda:
XXX – samo datum ali
XXXI – napotek, kje na označbi je datum 

naveden.
XXXII Navedbam sledi opis pogojev za 

shranjevanje, ki jih je treba upoštevati.
XXXIII (c) Datum sestavljajo navedbe dneva, 

meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki.
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XXXIV (d) Način navedbe datuma minimalnega 
roka trajanja iz točke (c) oddelka A tega 
odstavka se lahko določi v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 49(2).

XXXV C. DATUM PROIZVODNJE:
XXXVI (a) Pred datumom se navede besedilo 

„Datum proizvodnje“:
XXXVII (b) Besedilu iz točke (a) se doda:
XXXVIII – samo datum ali
XXXIX – napotek, kje na označbi je datum 

naveden.
XL (c) Datum sestavljajo navedbe dneva, 

meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki.

Or. nl

Obrazložitev

For the sake of clarity, Annex IX should be incorporated into the legislative text and amplified 
to include provisions on the date of manufacture in keeping with Article 2(2)(s) a (new). The 
derogation from the requirement to indicate the date of minimum durability for individual 
portions of ice-cream is deleted.

Individual portions can be separated from the package or lot in which they have been sold, so 
it is essential that each detachable portion bears the date of minimum durability. The words 
'best before…' are interpreted in accordance with national legislation.

Predlog spremembe 377
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Navodila za uporabo živila se navedejo
na način, ki omogoča njegovo ustrezno 
uporabo.

1. Navodila za uporabo živila se navedejo 
na način, ki omogoča njegovo ustrezno 
uporabo. Po potrebi se navedejo navodila 
za zamrzovanje in shranjevanje.

Or. de

Obrazložitev

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
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fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Predlog spremembe 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. Obvezna označba hranilne vrednosti 
vključuje (v nadaljnjem besedilu „obvezna 
označba hranilne vrednosti“):

Or. en

Predlog spremembe 379
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. Obvezna označba hranilne vrednosti v 
osrednjem vidnem polju (v nadaljnjem 
besedilu „informacije o hranilni vrednosti 
na sprednji strani embalaže“) vključuje: 

(a) energijsko vrednost; (a) energijsko vrednost;
(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli v živilu.

Obvezna informacija o hranilni vrednosti
na zadnji strani embalaže (v nadaljnjem 
besedilu „označba hranilne vrednosti na 
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zadnji strani embalaže“) vključujejo 
količine hranilnih snovi iz prvega 
pododstavka in količine naslednjih snovi:
(i) beljakovin;
(ii) ogljikovih hidratov
(iii) prehranskih vlaknin;
(iv) transmaščob.

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999. Komisija pripravi poročilo 
po [petih letih od začetka veljavnosti te 
uredbe] v zvezi z uporabo tega odstavka o 
vinu, temu poročilu pa lahko priloži 
posebne ukrepe za določitev pravil za 
obvezno navedbo hranilne vrednosti za 
vino. Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da se osrednje vidno polje nanaša na sprednji del 
embalaže. Zagotovil bo tudi, da bo obvezna označba hranilne vrednosti sestavljena iz dveh 
delov: omejene informacije o energijski vrednosti in štirih hranilnih snoveh na sprednji strani 
embalaže ter popolnejšo označbo o osmih hranilnih snoveh in energijski vrednosti na zadnji 
strani embalaže.
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Predlog spremembe 380
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Uporabnicam in uporabnikom je treba omogočiti tudi informacije o vsebnosti vlaknin in 
beljakovin.

Predlog spremembe 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev, soli, ogljikovih hidratov, 
beljakovin ter umetnih in naravnih 
transmaščob.

Or. en

Obrazložitev

Raven beljakovin in transmaščob so za potrošnike pomembne informacije, zato jih je treba 
obvezno označiti. Prav tako je pomembno, da se razlikuje med umetnimi in naravnimi 
transmaščobami, saj lahko proizvajalci vplivajo na raven umetnih transmaščob.
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Predlog spremembe 382
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“)::

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

a) energijsko vrednost; a) energijsko vrednost ter
b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov 
in maščob.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba zagotavlja, da se obvezno navedejo hranilne snovi, ki so bile že prej del oznake 
hranilne vrednosti. Vsa prehranska priporočila se nanašajo na navedena glavna hranila, 
potrošniki so se na ta način navajanja že navadili in se ga „naučili“. 

Predlog spremembe 383
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točke a, b in b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) energijsko vrednost (a) energijsko vrednost (kalorično 
vrednost);

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

(b) količino maščob, ogljikovih hidratov, 
pri čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, in soli;

(ba) količino nasičenih maščobnih kislin, 
transmaščob, sladkorjev, vlaknin in 
beljakovin.

Or. fr
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Predlog spremembe 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje 
(v nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. Obvezna označba hranilne vrednosti v 
osrednjem vidnem polju (v nadaljnjem 
besedilu „označba hranilne vrednosti na 
sprednji strani embalaže“) vključuje 
količine naslednjega: 

(a) energijsko vrednost;
(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

i. maščob; 
ii. nasičenih maščobnih kislin; 
iiii. sladkorjev; 
iv. soli in energijske vrednosti.

 Obvezne informacije o hranilni vrednosti 
na zadnji strani embalaže (v nadaljnjem 
besedilu „označba hranilne vrednosti na 
zadnji strani embalaže“) vključujejo 
količine hranilnih snovi iz odstavka 1(a) 
poleg količine naslednjih snovi:
i. beljakovin;
ii. ogljikovih hidratov;
iii. prehranskih vlaknin in
iv. transmaščob.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da se osrednje vidno polje nanaša na sprednji del 
embalaže. Zagotovil bo tudi, da bo obvezna označba hranilne vrednosti sestavljena iz dveh 
delov: omejene poenostavljene informacije o štirih hranilnih snoveh in energijski vrednosti na 
sprednji strani embalaže ter popolnejšo označbo o osmih hranilnih snoveh in energijski 
vrednosti na zadnji strani embalaže.
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Predlog spremembe 385
János Áder

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. hu

Obrazložitev

Za številne potrošnike z okvaro ledvic je pomembna tudi navedba vsebnosti beljakovin.

Predlog spremembe 386
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) količine beljakovin, ogljikovih 
hidratov, pri čemer je posebej označena 
vsebnost sladkorjev, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, prehranskih vlaknin in 
natrija.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu z običajno prakso živilske industrije, da na zadnji strani 
embalaže označi osem pomembnih hranilnih snovi.
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Predlog spremembe 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Beljakovine so bistveno hranilo. Obvezna označba hranilne vrednosti mora vključevati 
količino beljakovin, da bodo potrošniki lahko videli vsa hranila z energetsko vrednostjo v 
živilu. 

Predlog spremembe 388
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Vključitev informacij o transmaščobah in beljakovinah v obvezno označbo hranilne vrednosti 
mora biti obvezna, ne pa prostovoljna.
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Predlog spremembe 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli.

Or. de

Obrazložitev

Te hranilne snovi so najpomembnejši podatki, ki jih razumejo tudi uporabniki. Ravno izraz 
sol je treba obdržati, ker izraza natrij večina uporabnikov ne bi razumela. 

Predlog spremembe 390
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost naravnega in 
dodanega sladkorja, ter soli.

Or. de

Obrazložitev

Količino naravnega in dodanega sladkorja je treba vključiti v obvezno oznako hranilne 
vrednosti, da bi potrošnikom omogočili pregled nad celotno hranilno sestavo živila.
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Predlog spremembe 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola, obvezna 
označba hranilne vrednosti vsebuje samo 
energijsko vrednost.

Or. en

Obrazložitev

Na alkoholnih pijačah mora biti označena energijska vrednost.

Predlog spremembe 392
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 

črtano
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2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je tudi, da so potrošniki seznanjeni, katere sestavine alkoholne pijače vsebujejo. 
To je zlasti pomembno za sladkorne bolnike.

Predlog spremembe 393
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 

Na obvezni označbi hranilnih vrednosti za 
alkoholne pijače se navede tudi energijska 
vsebnost in količina ogljikovih hidratov.
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hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. sv

Predlog spremembe 394
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

črtano

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.
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Predlog spremembe 395
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Ta odstavek se ne uporablja za pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola. Komisija pripravi 
poročilo najkasneje po [petih letih od 
začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 
uporabo tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Iz te uredbe so izvzete vse pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola, 
tako tudi pijače alkopop.

Predlog spremembe 396
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 

Ta odstavek se ne uporablja za pijače, ki 
vsebujejo alkohol. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
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2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za zagotavljanje 
informacij o hranilni vrednosti za te 
izdelke potrošnikom. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev v sektorju ne bo mogoča, če se izvzamejo vino, pivo in žgane pijače, ne pa tudi 
druge pijače, ki vsebujejo alkohol. Nekatere opredeljene proizvode bi se spodbujalo, druge pa 
diskriminiralo. To bi pomenilo izkrivljanje konkurence, potrošniki pa bi bili zavedeni glede 
sestave različnih izdelkov.

Predlog spremembe 397
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 

Ta odstavek se ne uporablja za pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola. Komisija najkasneje do 
...* pripravi poročilo v zvezi z uporabo 
tega odstavka za te izdelke, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, kjer je to potrebno, se 
sprejmejo v skladu z naslednjimi postopki:
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pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

(i) (i) za proizvode iz člena ... Uredbe 
Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 
2008 o skupni ureditvi trga za vino1 v 
skladu s postopkom iz člena 113(1) te 
uredbe;
(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 
1991, ki določa splošna pravila za 
opredelitev, opis in predstavitev 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov, v skladu s 
postopkom iz člena 13 te uredbe;
(iii) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/893 v skladu s postopkom 
iz člena 25 te uredbe;
(iv) za druge proizvode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
___________
*UL: Tri leta po dnevu začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Alkoholne pijače v teh predlogih niso vključene, ker vsebujejo alkohol.  Označevanje teh 
proizvodov na način, ki bi lahko zavajal potrošnike ali spodbujal neustrezno uživanje, bi bilo 
napačno. Prav tako bi bilo neprimerno, da bi bili ti predlogi diskriminatorni in bi izkrivljali 
konkurenco med konkurenčnimi izdelki. Uporaba splošnih določb iz teh predlogov za te 
proizvode ni primerna, zlasti ker zahtevajo, da Komisija pripravi nadaljnje predloge, ki bodo 
primerni za sektor alkoholnih pijač.
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Predlog spremembe 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v členu 1(1) Uredbe Sveta 
(ES) št. 479/2008, in členu 2(1) Uredbe 
(ES) št. 1601/1991, podobne proizvode, 
pridobljene iz sadja razen grozdja, 
jabolčni in hruškov mošt, pivo in žgane 
pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 1576/89, in druge alkoholne pijače. 
Komisija pripravi poročilo po [petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 
uporabo tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se po potrebi sprejmejo v 
skladu z naslednjimi postopki:
(i) za proizvode iz člena 1(2) Uredbe (ES) 
št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino, v skladu s 
postopkom iz člena 113(1) te uredbe;

XLI (ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1601/1991 z dne 10. junija 
1991 o določitvi splošnih pravil za 
opredelitev, opis in predstavitev 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov v skladu s 
postopkom iz člena 13 te uredbe;

XLII za proizvode iz Uredbe (ES) št. 110/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
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žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/1989 v skladu s postopkom 
iz člena 25(2) te uredbe;

XLIII (iv) za druge proizvode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

XLIV 2. Ne glede na posebne lastnosti, določene 
s postopki za proizvode iz točk (i), (ii) in 
(iii), se morajo ukrepi in odstavka 1 
izvajati dosledno in sočasno za vse 
proizvode iz tega odstavka.

Or. es

Obrazložitev

Pred uvedbo zahteve o označevanju vsebine ali hranilne vrednosti alkoholnih pijač, ki se ne 
uživajo zaradi svojih prehrambenih lastnosti, je treba pojasniti nekatera temeljna vprašanja. 
Uredbe št. 479/2008, 1601/91 in 110/2008 določajo natančna pravila za označevanje vin in 
žganih pijač. Omogočajo tudi, da se izvajajo pravila, sprejeta po posebnem postopku 
komitologije. Zaradi doslednosti je treba to možnost ohraniti.

Predlog spremembe 399
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 

Ta odstavek se ne uporablja za vino in 
vinske proizvode, kot so opredeljeni v 
členu 1(1) Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 
in členu 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 
1601/1991, podobne proizvode, 
pridobljene iz sadja razen.
grozdja, jabolčni in hruškov mošt, pivo in 
žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 ter druge alkoholne 
pijače . Komisija pripravi poročilo v 
[najkasneje petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
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nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

tega odstavka za te izdelke, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za označevanje sestavin. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se po potrebi
sprejmejo v skladu s tem postopkom:

(a) za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 
479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni 
ureditvi trga za vino, v skladu s 
postopkom iz člena 113(1) navedene 
uredbe;

(b) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1601/91/EGS z dne 10. 
junija 1991, ki določa splošna pravila za 
opredelitev, opis in predstavitev 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov, v skladu s 
postopkom, ki ga opredeljuje člen 13 te 
uredbe;

(c) glede proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 po postopku iz člena 
25(1) te uredbe;

(d) za druge proizvode, v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

To ne posega v posebnosti, opredeljene s 
postopki za proizvode iz (a), (b) in (c) 
pododstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje vina, piva in žganih pijač, ne pa tudi drugih alkoholnih pijač bi pomenilo 
nedoslednost v tem sektorju. Nekateri izdelki bi imeli prednost, drugi pa bi bili zapostavljeni, 
konkurenca bi bila izkrivljena, potrošniki pa bi bili zavedeni v zvezi z relativno sestavo 
različnih proizvodov.
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Predlog spremembe 400
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če živilo vsebuje industrijsko 
pridobljene transmaščobe, se to na 
embalaži vedno označi. Če živilo ni 
predpakirano, se ta informacija 
potrošniku zagotovi na drug način.

Or. sv

Predlog spremembe 401
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe; (a) transmaščobe;
(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (b) enkrat nenasičene maščobne kisline 

(vključno z njihovimi sestavinami omega 
9);

(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (c) večkrat nenasičene maščobne kisline 
(vključno z njihovimi sestavinami omega 
3 in omega 6);
(ca) holesterol (LDL in/ali HDL);

(d) poliole; (d) poliole;
(e) škrob; (e) škrob;
(f) prehranske vlaknine; (f) prehranske vlaknine;
(g) beljakovine; (g) beljakovine;
(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.
(ha) druge snovi v skladu z delom A 
Priloge XIII.
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Or. ro

Obrazložitev

Seznam hranil mora biti obsežnejši, saj nekatere vrste maščob (na primer omega 3) prinašajo 
koristi za zdravje, ki si jih potrošniki morda želijo.

Predlog spremembe 402
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe;
(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (b) enkrat nenasičene maščobne kisline;
(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (c) večkrat nenasičene maščobne kisline;
(d) poliole; (d) poliole;
(e) škrob; (e) škrob;
(f) prehranske vlaknine;
(g) beljakovine;
(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Transmaščobe, prehranske vlaknine in beljakovine so zajete v obvezni označbi hranilne 
vrednosti na zadnji strani embalaže in se jih zato črta s seznama.
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Predlog spremembe 403
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
dodatno vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

a) transmaščobe a) transmaščobe

b) enkrat nenasičene maščobne 
kisline;

b) enkrat nenasičene maščobne 
kisline;

c) večkrat nenasičene maščobne 
kisline;

c) večkrat nenasičene maščobne 
kisline;

d) poliole; d) poliole;
da) holesterol,

e) škrob; e) škrob;
f) prehranske vlaknine;

g) beljakovine;
h) minerale ali vitamine iz točke 1 
dela A Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

h) minerale ali vitamine iz točke 1 
dela A Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

ha) druge snovi iz dela A Priloge XIII 
in sestavne dele teh hranilnih snovi.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba zagotavlja, da je lahko tudi holesterol sestavni del dodatnega označevanja 
hranilne vrednosti.
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Predlog spremembe 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe;

(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (b) enkrat nenasičene maščobne kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (c) večkrat nenasičene maščobne kisline;

(d) poliole; (d) poliole;

(e) škrob; (e) škrob;

(f) prehranske vlaknine; (f) prehranske vlaknine;

(g) beljakovine;

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Raven beljakovin in transmaščob so za potrošnike pomembne informacije, zato jih je treba 
obvezno označiti.. Prav tako je pomembno razlikovati med umetnimi in naravnimi 
transmaščobami, saj lahko proizvajalci vplivajo na raven umetnih transmaščob.
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Predlog spremembe 405
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe;

(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (b) enkrat nenasičene maščobne kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (c) večkrat nenasičene maščobne kisline;

(d) poliole; (d) poliole;

(e) škrob; (e) škrob;

(ea) holesterol,

(f) prehranske vlaknine;

(g) beljakovine;

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI;

(ha) druge snovi, opredeljene v Uredbi 
(ES) št. 1925/2006.

Or. fr

Obrazložitev

Za potrošnika je lahko koristno, če je ločeno od maščob, ki vsebujejo holesterol, navedena 
tudi njegova vsebnost. Črtane snovi so dodane v členu 29(1).
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Predlog spremembe 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe;

(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (b) enkrat nenasičene maščobne kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (c) večkrat nenasičene maščobne kisline;

(d) poliole; (d) poliole;

(e) škrob; (e) škrob;

(f) prehranske vlaknine;

(g) beljakovine;

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Transmaščobe, prehranske vlaknine in beljakovine so zajete v obvezni označbi hranilne 
vrednosti na zadnji strani embalaže in se jih zato črta s seznama.

Predlog spremembe 407
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 2. Označba hranilne vrednosti lahko 
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vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

vključuje tudi dodatne podatke o eni ali 
več naslednjih snoveh ali skupinah snovi:

a) transmaščobe; a) transmaščobe;
b) enkrat nenasičene maščobne kisline;
c) večkrat nenasičene maščobne kisline;
d) poliole;
e) škrob;

b) enkrat nenasičene maščobne kisline;
c) večkrat nenasičene maščobne kisline;
d) poliole;
e) škrob;

f) prehranske vlaknine; f) prehranske vlaknine;
fa) različne vrste sladkorjev
fb) sol
fc) holesterol

g) beljakovine;
h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI;
ha) druge snovi iz Uredbe (ES) 
št. 1925/2006.

Or. de

Obrazložitev

V nemškem besedilu je treba izraz „transisomere Fettsäuren“ zamenjati z izrazom 
„Transfettsäuren“. Dodati je treba holesterol. Beljakovine so obravnavane v členu 29(1)(b). 

Ustrezni prevod angleškega izraza „sugars” je „sladkorji“ (prim. Uredbo 2001/111/ES o 
nekaterih vrstah sladkorjev).

Seznam hranilnih snovi, katerih označevanje je dodatno in prostovoljno, mora biti v skladu z 
drugo zakonodajo ES (med drugim z Uredbo ES št. 1925/2006 o dodajanju vitaminov, 
mineralov in nekaterih drugih snovi živilom). Zato je treba odstavek 2 ustrezno dopolniti. 

Predlog spremembe 408
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) poliole Ne zadeva slovenske različice.

Or. de
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Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k Prilogi 1, točki 9.

Predlog spremembe 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka g 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) beljakovine črtano

Or. en

Predlog spremembe 410
János Áder

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) beljakovine; črtano

Or. hu

Obrazložitev

Vsebnost beljakovin je med obveznimi elementi, ki jih zahtevajo potrošniki z okvaro ledvic.

Predlog spremembe 411
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Označba količine snovi, ki spadajo v eno 
od kategorij hranilnih snovi iz odstavka 2 
ali so njeni sestavni deli, je potrebna, kadar 
je prisotna prehranska in/ali zdravstvena 

3. Označba količine snovi, ki spadajo v eno 
od kategorij hranilnih snovi iz odstavka 2 
ali so njeni sestavni deli, je potrebna, kadar 
je prisotna prehranska in/ali zdravstvena 
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trditev. trditev glede njih.

Or. en

Obrazložitev

V pojasnitev določbe.

Predlog spremembe 412
Antonyia Parvanova

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola, obvezna 
označba hranilne vrednosti vsebuje samo 
energijsko vrednost in vsebnost sladkorja.

Or. en

Obrazložitev

Na alkoholnih pijačah mora biti označena energijska vrednost in vsebnost sladkorja.
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Predlog spremembe 413
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Točka b se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Tudi pri alkoholnih pijačah bi bilo treba vedno navesti vsaj energijsko vrednost.

Predlog spremembe 414
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila za izvajanje označbe energijske 
vrednosti in hranilnih snovi v zvezi z 

Pravila za izvajanje označbe energijske 
vrednosti in hranilnih snovi v zvezi z 
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natančnostjo navedenih vrednosti, kot so 
razlike med navedenimi vrednostmi ter 
vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 
pregledih, se določijo v skladu s
postopkom iz člena 49(2).

natančnostjo navedenih vrednosti, kot so 
razlike med navedenimi vrednostmi ter 
vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 
pregledih, se določijo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3) .

Or. en

Obrazložitev

Določitev dovoljene ravni razlik med navedenimi vrednostmi ter vrednostmi, ugotovljenimi 
pri uradnih pregledih, bo ključno za izvajanje uredbe in se zato opravi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom.

Predlog spremembe 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi ali 
njihovih sestavnih delov iz odstavka 1 se 
izrazi na 100 g ali na 100 ml.

Or. en

Obrazložitev

S pomočjo enotne oznake za zdravo živilo bi potrošniki pri nakupu živil lažje prepoznali bolj 
zdravo možnost. Živila, označena z oznako za zdravo živilo, vsebujejo na primer manj 
maščob, sladkorjev, soli in več prehranskih vlaknin od živil iste vrste brez te oznake. Z oznako
za zdravo živilo se lahko potrošniki pri nakupu ob hitrem pogledu na izdelek odločijo za bolj 
zdravo možnost.
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Predlog spremembe 416
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Označevanje informacij glede na obrok je za potrošnike pomembnejše. Označevanje 
informacij glede na 100 g ali 100 ml je lahko nesmiselno (če se dejansko uživajo obroki 
drugačne količine) ali zavajajoče. Poleg tega potrošnik pri označevanju informacij glede na 
100 g ali 100 ml težje izračuna svoj dejanski vnos in posledično težje oblikuje zdravo, 
uravnoteženo prehrano.

Predlog spremembe 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100g ali na 100ml. 

Poleg tega so količina energije in 
hranilnih snovi lahko navede na obrok. 
Če je živilo predpakirano kot posamezen 
obrok, se navede tudi količina energije in 
hranilnih snovi iz odstavka 1.
Če so informacije navedene na porcijo, se 
navede število porcij v embalaži, pri čemer 
je velikost porcije realistična, način 
predstavitve ali razlage pa je razumljiv 
povprečnemu potrošniku. 

Or. en
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Obrazložitev

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

 The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.

Predlog spremembe 418
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml.
Poleg tega se v skladu s členom 32(2) in 
(3) energijska vrednost in količina 
hranilnih snovi lahko izrazi tudi na obrok.

Or. de

Obrazložitev

Navajanje za obrok se vedno uporablja zgolj kot dopolnilo navajanju za 100 gramov, da ne bi 
vplivalo na možnost primerjanja izdelkov.

Predlog spremembe 419
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 

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

ter na obrok. Po potrebi se količina na 
obrok izrazi v skladu s členom 32(2).
(3).

Or. en

Obrazložitev

Energetska vrednost in hranilne snovi so vedno navedene za 100 g ali 100 ml proizvoda, da se 
prepreči zavajanje potrošnika in se omogoči lažjo primerjavo med proizvodi. Poleg tega se na 
zadnji strani embalaže navedejo informacije za obrok.

Predlog spremembe 420
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok. 
Poleg tega se količina energije in 
hranilnih snovi lahko navede na obrok.
Če je živilo predpakirano kot posamezen 
obrok, se navede tudi količina energije in 
hranilnih snovi iz odstavka 1.
Če so informacije navedene na porcijo, se 
navede število porcij v embalaži, pri čemer 
mora biti velikost porcije realistična, 
način predstavitve ali razlage pa je 
razumljiv povprečnemu potrošniku.
Komisija skupaj z nosilci živilske 
dejavnosti in pristojnimi organi držav 
članic pripravi smernice za navajanje 
realističnih velikosti obrokov. Navedeni 
ukrepi, oblikovani za spreminjanje 
nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en
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Obrazložitev

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference. 

Predlog spremembe 421
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Poleg tega se količina energije in 
hranilnih snovi lahko navede tudi glede 
na zavoj. To velja za živila, predpakirana 
v posamezne obroke, in za živila, pakirna 
v embalaži z več obroki.

Or. en

Obrazložitev

Če se odločimo za označevanje na zavoj, se konstruktivno spoprimemo z nerešljivim 
vprašanjem opredelitve obroka, ki bi bil realističen za vse posameznike in prehrambene 
kulture v Evropi. Kar najbolj bo zmanjšana nevarnost zavajajočega označevanja zaradi 
običajnega odstopanja od standardnih obrokov. Označevanje na zavoj lahko zagotovi pobudo 
za živilsko industrijo, da zmanjša embalažo v časih debelosti.
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Predlog spremembe 422
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Poleg navedbe na 100 g ali 100 ml, je treba navesti vedno tudi količino na obrok.

Predlog spremembe 423
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
in na obrok, če je živilo predpakirano kot 
posamezen obrok.

Or. en

Obrazložitev

Če so obroki jasno pakirani (npr. jogurti, sladkarije itd.), mora biti na označbi energijske 
vrednosti in hranilnih snovi zaradi lažje razumljivosti navedena tudi velikost obroka. Predlog 
spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 32.
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Predlog spremembe 424
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml.

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novim odstavkom 2a v zvezi z izražanjem vrednosti na obrok.

Predlog spremembe 425
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml.

Or. sv

Predlog spremembe 426
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml se lahko navedejo 
informacije za obrok, ki je določen na 
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oznaki, pod pogojem, da je navedeno 
število obrokov, vsebovanih v embalaži, in 
da so obroki enako veliki.
Obvezna označba hranilne vrednosti 
sestavin iz člena 29(1)(a) in (b) v glavnem 
vidnem polju je lahko navedena le za 
obrok, če je živilo predpakirano v 
embalaže za posamezen obrok in če so 
obroki enako veliki ali če je pakirano v 
posameznih enotah enake velikosti. 

Za živila, ki niso navedena v odstavku 2, 
Komisija določi, ali se hranilne vrednosti 
sestavin iz člena 29(1)(a) in (b) v glavnem 
vidnem polju navedejo samo za obrok. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te uredbe z 
njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz člena 
49(3) do konca prehodnega obdobja.

Or. fr

Obrazložitev

 Označba energijske vrednosti na obrok je pri večini izdelkov za potrošnika veliko bolj 
uporabna kot pa relativno abstraktna označba na 100 g. Vendar mora biti opredelitev 
velikosti referenčnih obrokov usklajena tako, da omogoča preprosto primerjavo med 
različnimi znamkami istega izdelka. 

Predlog spremembe 427
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Elementi hranilne vrednosti se lahko 
izrazijo v odstotkih referenčnih vnosov iz 
dela B Priloge XI v razmerju do obroka. 
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.
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Or. en

Obrazložitev

Ker mnogih živil ne uživamo v količini 100 g/ml, je pomembno, da je odstotna vrednost 
priporočenih vnosov izražena na obrok proizvoda. To bo potrošnikom omogočilo, da se bodo 
lahko ozaveščeno odločali o prehrani glede na svoje osebne potrebe in ocenili mesto 
proizvoda v dnevni prehrani.

Predlog spremembe 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezno dodatno označevanje za 
navedbo hranilnih vrednosti je 
predstavljeno v obliki razpredelnice, v 
kateri so vrednosti izražene v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI na 
100 g ali 100 ml in v skladu s členom 
31(2) na obrok. Kadar je označba z 
navedbo vitaminov in mineralov na voljo, 
je izražena vsaj kot odstotek priporočenih 
vnosov iz točke 1 dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je oblikovati pravila za dodatno označevanje, da bi s tem dosegli standardiziranost 
in preprečili morebitno zavajanje potrošnikov.

Predlog spremembe 429
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI. 
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razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je izražena 
kot odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 
dela A Priloge XI.

Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. fr

Obrazložitev

Ker se veliko živil ne uživa na 100 g/ml, je pomembno, da se zanje odstotek referenčnih 
vnosov navede za obrok. Potrošniki bodo tako lahko živila premišljeno izbirali na podlagi 
svojih potreb in se odločali, kako ga bodo uvrstili v svojo vsakdanjo prehrano.

Predlog spremembe 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Kadar je označba za vitamine in 
minerale na voljo, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 
dela A Priloge XI.

Or. en

Predlog spremembe 431
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 

3. Raven hranilnih snovi na označbi 
hranilne vrednosti na sprednji strani 
embalaže, kot je navedeno v členu 
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razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok.
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

29(1)a), se navede s pomočjo večbarvnega 
kodiranja.
Zelena, rumena in rdeča barva 
označujejo, ali je vsebnost teh hranil v 
živilih majhna, srednja ali velika. 
Navedbe so izražene na 100 g ali 100 ml. 
Opredelitev referenčnih vrednosti kot 
visoke, srednje in nizke ravni vsebnosti 
teh hranil se določi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3), ki temelji na mnenju 
Evropske agencije za varnost hrane.
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 432
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Prostovoljno dodatno označevanje za 
navedbo hranilnih vrednosti je 
predstavljeno v obliki razpredelnice in 
navaja vrednosti v odstotkih referenčnih 
vnosov iz dela B Priloge IX na 100 g ali na 
100 ml in v skladu s členom 31(2) na 
obrok. Kadar je označba z navedbo 
vitaminov in mineralov na voljo, je 
izražena vsaj kot odstotek priporočenih 
vnosov iz točke 1 dela A Priloge XI

Or. en
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Obrazložitev

Smiselno je oblikovati pravila za prostovoljno dodatno označevanje, da bi s tem dosegli 
ustrezno stopnjo standardiziranosti, kjer obstaja več možnosti, in da bi preprečili morebitno 
zavajanje potrošnikov. 

Predlog spremembe 433
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov
iz točke 1 dela A Priloge XI.

3. Če označba hranilne vrednosti vključuje 
odstotek referenčnega vnosa, se 
uporabljajo referenčni vnosi iz Priloge XI, 
izračunani odstotki pa se lahko 
predstavijo le v označbi hranilne vrednosti 
na zadnji strani embalaže.

Or. en

Obrazložitev

S tem se zagotovi, da se lahko uporabljajo le referenčne vrednosti, ki jih določi Evropska 
agencija za varnost hrane.

Predlog spremembe 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi tudi v odstotkih referenčnih vnosov 
iz dela B Priloge XI v razmerju do 
vrednosti na 100 g ali na 100 ml in na 
obrok, če je živilo predpakirano kot 
posamezen obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 



AM\800408SL.doc 65/111 PE431.137v01-00

SL

točke 1 dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Odstotek referenčnih vnosov je za večino potrošnikov pomembna informacija in jo je zato 
treba ponuditi. V primeri živila, predpakiranega kot posamezen obrok, mora biti podana tudi 
označba hranilne vrednosti na obrok.

Predlog spremembe 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok.

3. Elementi označbe hranilne vrednosti se 
lahko izrazijo v odstotkih referenčnih 
vnosov iz dela B Priloge XI v razmerju do 
vrednosti na obrok.

Or. en

Obrazložitev

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.
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Predlog spremembe 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
dodatno izrazi za energijsko vrednost, 
maščobe, nasičene maščobne kisline, 
sladkorje in soli v odstotkih referenčnih 
vnosov iz dela B Priloge XI v razmerju do 
vrednosti na 100 g ali na 100 ml ali na 
obrok, v skladu z določbami člena 31(2). 
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe se obravnava skupaj s poročevalkinim predlogom spremembe 135, v 
katerem se zahteva enotno navajanje podatkov za obrok. Označevanje z zgolj absolutnimi 
podatki za 100 g/100 ml bi moralo dopolnjevati navajanje v odstotkih, da bi uživanje izdelka 
primerjali glede na dnevne potrebe in tako uporabnikom omogočili dodatne informacije, saj 
številni uporabniki pri absolutnih podatkih ne morejo oceniti, ali gre za visoko ali nizko 
vrednost. 

Predlog spremembe 437
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov 

črtano
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iz točke 1 dela A Priloge XI.

Or. it

Obrazložitev

Sistem odstotnih deležev v zvezi z referenčnimi dnevnimi potrebami ni popolnoma jasen in 
lahko potrošnike zavede.

Predlog spremembe 438
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 100 
ml. Kadar je označba za vitamine in 
minerale na voljo, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 dela 
A Priloge XI.

Or. sv

Predlog spremembe 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov 
iz točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti iz 
člena 29(1) te uredbe se navede na 
sprednji strani embalaže in:

(a) je predstavljena v osrednjem vidnem 
polju;

(b) vključuje informacije o visoki, srednji 
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ali nizki ravni vsebnosti posameznih 
hranilnih snovi;

(c) vključuje barvno kodiranje  po modelu 
semaforja, torej z zeleno, rumeno in rdečo 
barvo; ter

(d) vključuje odstotek referenčnih vnosov 
iz dela B Priloge XI na obrok.

Število obrokov v embalaži je realistično 
in jasno navedeno v osrednjem vidnem 
polju.

Opredelitev referenčnih vrednosti kot 
visoke, srednje in nizke ravni vsebnosti 
teh hranil se določi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3), ki temelji na mnenju 
Evropske agencije za varnost hrane. Ta 
podatek se izrazi v razmerju na 100 g ali 
na 100 ml, v kombinaciji informacij o 
visoki, srednji ali nizki ravni vsebnosti 
hranilnih snovi ter barvnega kodiranja po 
modelu semaforja z zeleno (za nizko), 
rumeno (za srednje) in rdečo (za visoko). 

Kadar je na voljo označba za vitamine in 
minerale, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 
dela A Priloge XI.

3a. Obvezna označba hranilne vrednosti iz 
členov 29(1) in (2) se navede na zadnji 
strani embalaže in se izrazi na 100 g ali 
na 100 ml ter v skladu s členoma 32(2) in 
(3) na obrok.

Or. en

Obrazložitev

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.
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Predlog spremembe 440
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija pred potekom šestih mesecev 
po začetku veljave te uredbe in ob 
upoštevanju priporočil Evropske agencije 
za varnost hrane in neodvisnih raziskav 
določi vrednosti referenčnega vnosa 
energije in izbranih hranilnih snovi poleg 
vitaminov in mineralov, ki jih je treba 
dodati v del B Priloge XI. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Vrednosti, ki so trenutno predvidene v Prilogi XI, se razlikujejo od priporočil agencije 
Združenega kraljestva za standarde živil (UK Food Standards Agency) ali Svetovne 
zdravstvene organizacije. Evropska agencija za varno hrano v svojem najnovejšem mnenju o 
prehrambenih referenčnih vrednostih (z dne 5. avgusta 2009) ugotavlja, da glede sladkorjev 
ni mogoče dati nobenih priporočil, ker ni na voljo zadostnih podatkov. Zato je smisleno še 
nadalje pretehtati znanstvene ugotovitve, preden bi uvedli referenčne vrednosti, ki na splošno 
niso sprejete. 

Predlog spremembe 441
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
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kislin iz člena 29(1)(b), je navedena v 
skladu z delom B Priloge XIII.

kislin in transmaščob iz člena 29(1)(b), je 
navedena v skladu z delom B Priloge XIII.

Or. en

Obrazložitev

Transmaščobe so poleg nasičenih maščob del obvezne označbe hranilne vrednosti, zato jih je 
treba črtati s seznama podrobnosti, ki se navajajo prostovoljno.

Predlog spremembe 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin iz člena 29(1)(b), je navedena v 
skladu z delom B Priloge XIII.

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin in transmaščob iz člena 29(1)(b), je 
navedena v skladu z delom B Priloge XIII.

Or. en

Obrazložitev

Nanaša se na predlog spremembe člena 29(1).

Predlog spremembe 443
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32
Navedba za obrok

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 

črtano
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določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.
2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.
3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. sv

Predlog spremembe 444
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Če so živila predpakirana v obroke, tudi 
posamezne, se lahko poleg označbe 
hranilne vrednosti na 100g ali 100ml iz 
člena 31(2) navedejo informacije za obrok, 
ki je določen na oznaki; v tem primeru 
število obrokov, vsebovanih v embalaži,
mora biti navedeno.

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

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

3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 

3. Komisija skupaj z nosilci živilske 
dejavnosti in pristojnimi organi držav 
članic pripravi smernice za navajanje 
realističnih velikosti obrokov. Ti ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
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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).

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

Or. it

Obrazložitev

Tako je jasneje in natančneje opredeljeno, katere zadeve zajema komitologija.

Predlog spremembe 445
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se na 
zadnjem delu embalaže navedejo 
informacije za obrok s številom obrokov, 
vsebovanih v tej embalaži.

Or. en

Obrazložitev

Informacije je treba vedno predstaviti za 100 g ali 100 ml, da bi se izognili zavajanju 
potrošnikov. To omogoča tudi jasno in preprosto primerjanje med proizvodi. Dodatne 
informacije o obrokih se navedejo na embalaži, saj bo to pomagalo nekaterim potrošnikom 
pri oceni količine hrane, ki jo zaužijejo.

Predlog spremembe 446
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 

črtano
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navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

Or. en

Obrazložitev

Člen se črta, ker se obroki nadomestijo z „v embalaži“, glej predlog spremembe 1.

Predlog spremembe 447
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen se črta, ker se obroki nadomestijo z „v embalaži“, glej predlog spremembe 1.

Predlog spremembe 448
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 

2. Pri živilih, ki niso predpakirana v 
embalaže za posamezen obrok, je 
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predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.

potrebna navedba „na kos/enoto“ ali 
navedba, ki je uporabniku razumljiva, na 
primer „na žlico“, „čajno žličko“ ali „na 
skodelico“.

Or. de

Obrazložitev

Poleg navedbe na 100 g ali 100 ml je potrebna tudi navedba na obrok, ki mora biti za 
uporabnice in uporabnike lahko razumljiva.

Predlog spremembe 449
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Označba hranilne vrednosti se lahko 
izrazi samo na obrok, če je živilo pakirano 
v embalaži, ki vsebuje več obrokov, ki so 
samostojno zapakirani, in zlasti če je neto 
teža manj kot 100 g/100 ml.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 450
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 

3. Če je živilo sestavljeno iz več manjših 
embalaž znotraj večje posode, se za 
količino energijske vrednosti in hranilnih 
snovi upošteva velikost dejanske 
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Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

embalaže, na kateri so navedene 
informacije, čeprav bodo razlike med 
informcijami na zunanji in notranji 
embalaži.

Or. en

Obrazložitev

Če je bila zunanja embalaža odprta in morda uničena, je označba hranilne vrednosti 
potrošnikom na voljo na predprakiranih obrokih. Šteilo obrokov bo jasno navedeno, s čimer 
se bo preprečilo zavajanje potrošnikov.

Predlog spremembe 451
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in (3) 
se označba hranilne vrednosti in dodatne 
oblike informacij o hranilni vrednosti 
lahko predložijo v drugih oblikah navedbe, 
če so izpolnjene naslednje osnovne 
zahteve:

(a) cilj oblike navedbe potrošniku olajšati 
razumevanje prispevka ali pomembnosti 
živila za energetsko in hranilno vsebino 
prehrane in ter

(a) cilj oblike navedbe je potrošniku 
olajšati razumevanje prispevka ali 
pomembnosti živila za energetsko in 
hranilno vsebino prehrane in ter

(b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter ter

(b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter ter 

(c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.

(c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.

2. Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

2. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
49(3) določi pogoje za uporabo teh 
dodatnih oblik navedbe. Merila temeljijo 
na znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
prehranjevanju ter njuni povezavi z 
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zdravjem. Pri določanju meril Komisija 
zahteva od Agencije, naj v 12 mesecih 
priskrbi ustrezno izvedensko mnenje.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljene morajo biti dodatne oblike navajanja informacij o hranilni vrednosti. Vendar pa 
morajo biti pogoji uporabe za te oblike navedb določeni na ravni EU.

Predlog spremembe 452
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Poleg oblik navedbe iz členov 29(1), 
29(2), 31(2) in (3) se označba hranilne 
vrednosti lahko predloži v drugih oblikah 
navedbe, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:

(a) cilj oblike navedbe potrošniku olajšati 
razumevanje prispevka ali pomembnosti 
živila za energetsko in hranilno vsebino 
prehrane in ter

(a) dodatna oblika navedbe je v skladu z 
najboljšo prakso (kot opredeljeno v tej 
uredbi);

(b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter ter

(b) cilj oblike navedbe je potrošniku 
olajšati razumevanje prispevka ali 
pomembnosti živila za energetsko in 
hranilno vsebino prehrane;

(c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.

(c) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter

(ca) podpirajo jo dokazi neodvisnih 
potrošniških raziskav, ki kažejo, da 
povprečni potrošnik razume obliko 
navedbe.

2. Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 

2. Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se opredelijo in posredujejo 
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iz člena 44. Komisiji.  Komisija zagotovi, da so 
navedeni podatki dostopni javnosti, tudi 
na posebni spletni strani.

Or. en

Obrazložitev

S tem se zagotovi, da so dodatne oblike navedbe dovoljene, samo če jih podpira neodvisna 
potrošniška raziskava.

Predlog spremembe 453
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in 
(3) se označba hranilne vrednosti lahko 
predloži v drugih oblikah navedbe, če so 
izpolnjene naslednje osnovne zahteve:
(a) cilj oblike navedbe potrošniku olajšati 
razumevanje prispevka ali pomembnosti 
živila za energetsko in hranilno vsebino 
prehrane in 
(b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter
(c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.
2. Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

V členih 31 in 34 so že določeni potrebni ukrepi, poleg tega pa se je treba izogibati 
nacionalnim določbam.
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Predlog spremembe 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

a) cilj oblike navedbe je potrošniku olajšati 
razumevanje prispevka ali pomembnosti 
živila za energetsko in hranilno vsebino 
prehrane in

a) cilj oblike navedbe je potrošniku olajšati 
razumevanje prispevka ali pomembnosti 
živila za energetsko in hranilno vsebino 
prehrane in

b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi in

b) temelji na referenčnih vnosih v skladu z 
delom B Priloge XI v razmerju do 
vrednosti na 100 g ali na 100 ml. Če je 
izdelek predpakiran v embalažo za 
posamezen obrok ali je ponujen v 
količinah pod 100 g/ml, zadošča navedba 
za obrok glede na ponujeno količino. Če 
teh referenčnih vnosov ni, označba 
hranilne vrednosti temelji na splošno 
sprejetih znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi; in

c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.

c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.

(2) Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

(2) Vzorec za grafični prikaz je vključen v 
del D Priloge XIII.

Or. de

Obrazložitev

Grafični prikaz lahko veliko prispeva k temu, da bi uporabniki bolje razumeli označbe 
hranilne vrednosti.
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Predlog spremembe 455
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

(2) Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 določi Komisija na podlagi 
znanstvenih spoznanj o prehrani in njenih 
vplivih na zdravje. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3). 

Or. de

Obrazložitev

Dodatne oblike navedbe označb hranilne vrednosti bi morale biti dovoljene, vendar morajo 
biti v skladu s pogoji, ki veljajo po vsej Evropi.

Predlog spremembe 456
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavki 2-6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Kadar ta označba hranilne vrednosti ni v 
osrednjem vidnem polju, se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.
3. Če je obvezna označba hranilne 
vrednosti navedena skupaj z označbo 
hranilnih snovi iz člena 29(2), je vrstni red 
navedbe energetske vrednosti in hranilnih 

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

snovi, vključen v označbo, enak vrstnemu 
redu iz dela C Priloge XIII, kot je 
primerno.

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

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

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

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

(a) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
potrošnika ter

(a) dodatna oblika navedbe je v skladu z 
najboljšo prakso (kot opredeljeno v tej 
uredbi); in

(b) obstajajo dokazi o razumevanju takšne 
oblike navedbe pri povprečnem 
potrošniku.

(b) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
potrošnika ter

(ba) neodvisna potrošniška raziskava je 
pokazala, da povprečni potrošnik v državi 
članici, kjer naj bi se uporabljala dodatna 
oblika navedbe, bolje razume to dodatno 
oblike navedbe.

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

6. Pravila v zvezi z drugimi vidiki navedbe 
označbe hranilne vrednosti, razen tistih iz 
odstavka 6, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).
6a. Dodatne oblike navedbe iz odstavka 5 
se opredelijo in sporočijo Komisiji. 
Komisija lahko zagotovi, da so navedeni 
podatki dostopni javnosti, tudi na posebni 
spletni strani.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča dodatne oblike navedbe, ki se sprejmejo, če to ne zavaja 
potrošnikov in če obstajajo trdni dokazi, da potrošniki bolje razumejo te dodatne oblike 
navedbe. Zagotavlja tudi, da se dodatne oblike navedbe objavijo in sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe 457
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Podatki iz člena 31(2) in 2a v zvezi z 
obvezno označbo hranilne vrednosti se 
vključijo v osrednje vidno polje na oznaki. 
Po potrebi so navedeni skupaj v jasni obliki 
v naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, maščobe, nasičene maščobne 
kisline, ogljikovi hidrati, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
sol.
1a. Podatki iz odstavka 1 se navedejo v 
okviru na spodnjem desnem koncu 
prednje strani embalaže s črkami velikosti 
1,5 mm in v grafični obliki, ki predstavlja 
hranilne vrednosti v odstotkih referenčnih 
vnosov iz dela B Priloge XI, navedenih v 
kcal na 100 g/ml ali po potrebi na obrok.
Ta grafični prikaz se ne uporablja za 
živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 80 cm2.

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

2. Obvezna označba hranilne vrednosti in 
označba v zvezi s sestavinami iz 
člena 29(2) se navedeta skupaj na enem 
mestu in po potrebi, glede na sestavine iz 
člena 29(2), v vrstnem redu, ki je določen 
v delu C Priloge XIII. 

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

Ta označba hranilne vrednosti se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.
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3. Če je obvezna označba hranilne 
vrednosti navedena skupaj z označbo 
hranilnih snovi iz člena 29(2), je vrstni 
red navedbe energetske vrednosti in 
hranilnih snovi, vključen v označbo, enak 
vrstnemu redu iz dela C Priloge XIII, kot 
je primerno.
4. Kadar je energetska vrednost ali količina 
hranilnih snovi v proizvodu zanemarljiva, 
se lahko označba hranilne vrednosti o 
navedenih elementih nadomesti z izjavo, 
kot je „Vsebuje zanemarljivo količino ...“, 
v neposredni bližini označbe hranilne 
vrednosti.

4. Kadar je energetska vrednost ali količina 
hranilnih snovi v proizvodu zanemarljiva, 
se lahko označba hranilne vrednosti o 
navedenih elementih nadomesti z izjavo, 
kot je „Vsebuje zanemarljivo količino ...“, 
v neposredni bližini označbe hranilne 
vrednosti. Kadar je energetska vrednost 
ali količina ene ali več hranilnih snovi v 
proizvodu enaka nič, se lahko označba 
hranilne vrednosti za te sestavine 
nadomesti z navedbo „Ne vsebuje ...“ v 
neposredni bližini označbe hranilne 
vrednosti, če obstaja.

5. Grafična oblika ali simboli za navedeno 
označbo hranilne vrednosti se lahko 
uporabljajo v okviru nacionalne sheme iz 
člena 44, če so izpolnjene naslednje 
osnovne zahteve:
(a) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
potrošnika in
(b) obstajajo dokazi o razumevanju takšne 
oblike navedbe pri povprečnem 
potrošniku.
6. Pravila v zvezi z drugimi vidiki navedbe 
označbe hranilne vrednosti, razen tistih iz 
odstavka 5, lahko določi Komisija.
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

6. Pravila v zvezi z drugimi vidiki navedbe 
označbe hranilne vrednosti, zlasti tista, ki 
se nanašajo na odstavek 1a, določi 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. fr
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Predlog spremembe 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
isto vidno polje na oznaki. Navedeni so v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, beljakovine, ogljikovi hidrati, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, maščobe, nasičene maščobne 
kisline, vlaknine in natrij.
Če prostor dopušča, se ti podatki navedejo 
v obliki tabele s poravnanimi številkami. 
Kadar prostor tega ne dopušča, se 
navedejo v linearni obliki.
Poleg tega sta v osrednjem vidnem polju v 
skladu s členom 32(2) in 32(3) navedena 
energijska vrednost iz člena 29(1)(a) ter 
odstotek referenčnega vnosa energije iz 
člena 31(3)(1). Izražena sta na obrok. 

Or. en

Obrazložitev

Energijska vrednost je ključni podatek za potrošnike, ko izbirajo živila z namenom 
vzdrževanja zdrave telesne teže.  Zato bi morala biti energijska vrednost in odstotek 
referenčnega vnosa navedena na sprednji strani embalaže.  Glede na to, da je navedba na 
100 g/ml podana že v obvezni tabeli hranilne vrednosti, bi morala biti energijska vrednost na 
sprednji strani izražena na obrok. To bo potrošnikom omogočilo, da se bodo lahko 
ozaveščeno odločali o prehrani glede na njihove osebne potrebe, tako da bodo imeli na voljo 
dobro vidne informacije, in bodo lahko ocenili, kakšno vlogo naj ima izdelek v njihovi 
vsakodnevni prehrani.



PE431.137v01-00 84/111 AM\800408SL.doc

SL

Predlog spremembe 459
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

1. Vsi elementi označbe morajo biti predstavljeni skupaj v enem vidnem polju. Potrošniki so 
se v več kot 30 letih naučili, da so vse ustrezne informacije na zadnji strani embalaže.

2. Poenostavitev

Predlog spremembe 460
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev in poenostavitev.
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Predlog spremembe 461
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Podatki iz člena 31(1) in (2) v zvezi z 
označbo hranilne vrednosti se vključijo 
skupaj in v obliki tabele v eno vidno polje 
na oznaki. Obvezni podatki so navedeni v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, maščobe, nasičene maščobne 
kisline, sladkorji in sol. Dodatni 
prostovoljni podatki se navedejo v vrstnem 
redu iz Priloge XIII.

Or. de

Obrazložitev

Navedbe v osrednjem vidnem polju niso nujne. Uporabnik, ki ga to zanima, lahko prebere 
podatke, navedene na drugih mestih. Treba pa je sprejeti določbo, da morajo biti podatki v 
obliki tabele. 

Predlog spremembe 462
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo na 
sprednjo stran embalaže. Po potrebi so 
navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, maščobe, nasičene maščobne 
kisline, sladkorji in sol.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 29(1)(a). 

Predlog spremembe 463
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 29(1)(a). 

Predlog spremembe 464
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Podatki iz člena 31(1) in (2) v zvezi z 
označbo hranilne vrednosti se vključijo 
skupaj in v obliki tabele v eno vidno polje 
na oznaki. Obvezni podatki so navedeni v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, beljakovine, vlaknine, maščobe, 
pri čemer je posebej označena vrednost
nasičenih maščobnih kislin, ogljikovi 
hidrati, pri čemer je posebej označena 
vsebnost sladkorjev, soli. Dodatni 
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prostovoljni podatki se navedejo v vrstnem 
redu iz Priloge XIII.

Or. de

Obrazložitev

Podatkov o energijski vrednosti in hranilnih snoveh ni treba navajati v osrednjem vidnem 
polju, vendar pa skupaj in v jasni obliki. 

Predlog spremembe 465
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obvezno označevanje energijske 
vrednosti iz člena 29(1)(a) in dela B 
Priloge XI v kcal mora biti poleg izražanja 
v skladu s členom 34(1) in na 100 g/ml ter 
po potrebi na obrok v skladu s 
členom 31(2) dobro vidno in lahko čitljivo 
v okvirčku na sprednji strani embalaže.

Or. de

Obrazložitev

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.
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Predlog spremembe 466
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obvezno označevanje energijske 
vrednosti iz člena 29(1)(a) in dela B 
Priloge XI v kcal mora biti poleg izražanja 
v skladu s členom 34(1) in na 100 g/ml ter 
po potrebi na obrok v skladu s členom 
31(2) vidno v okvirčku na spodnji desni 
strani sprednje strani embalaže v velikosti 
pisave 3 mm.

Or. de

Obrazložitev

Energijsko vrednost je treba dodatno pri vseh izdelkih ponoviti na istem mestu in v opazni 
obliki na sprednji strani embalaže, da jo lahko potrošnik opazi že na prvi pogled.

Predlog spremembe 467
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 468
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obvezno označevanje energijske 
vrednosti iz člena 29(1)(a) in dela B 
Priloge XI v kcal mora biti poleg izražanja 
v skladu s členom 34(1) na 100 g/ml ter po 
potrebi na obrok v skladu s členom 31(2) 
navedeno na sprednji strani embalaže. 

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe se obravnava skupaj s poročevalkinim predlogom spremembe 135. 
Energijska vrednost je za potrošnike najpomembnejša informacija o hranilni vrednosti. 
Proizvajalec mora imeti še naprej možnost, da vrednost navede na 100 g/ml ali na obrok, če 
tako želi.

Predlog spremembe 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
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infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior

Predlog spremembe 470
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Priloga XIIIa določa kategorije 
izdelkov, pri katerih je označba hranilne 
vrednosti s pomočjo večbarvnega 
kodiranja obvezna. 
Pri izdelkih, ki spadajo v eno od teh 
kategorij, se ravni hranilnih snovi na 
označbi hranilne vrednosti na sprednji 
strani embalaže iz odstavka 1 navedejo s 
pomočjo večbarvnega kodiranja. Zelena, 
rumena in rdeča barva označujejo, ali je 
vsebnost teh hranil na 100 g ali 100 ml 
živila majhna, srednja ali velika. 
Zato se pred datumom začetka uporabe 
členov od 29 do 34 in na podlagi mnenja 
Evropske agencije za vrednost hrane 
določijo referenčne ravni, ki kažejo visoko 
raven zadevne hranilne vrednosti. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Potrošniška raziskava je pokazala, da je uporaba večbarvnega kodiranja pri zelo obdelanih 
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izdelkih najbolj ustrezna za hitro odločanje potrošnikov na podlagi informacij.

Predlog spremembe 471
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Kadar ta označba hranilne vrednosti ni v 
osrednjem vidnem polju, se navede v obliki 
tabele s poravnanimi številkami, če prostor 
to dopušča. Kadar prostor tega ne dopušča, 
se označba navede v linearni obliki.
Če je označba hranilne vrednosti za živila 
iz Priloge IV obvezna, ker se navaja 
prehranska ali zdravstvena trditev, ni 
nujno, da se pojavi v osrednjem vidnem 
polju.

Or. de

Obrazložitev

Zahteve, da mora biti predpisana označba hranilne vrednosti v osrednjem vidnem polju, na 
majhnih embalažah ni mogoče izpolniti (na primer pri žvečilnih gumijih). Če živila, navedena 
v Prilogi IV, vsebujejo prehranske ali zdravstvene trditve, jih je treba izvzeti iz obveznosti 
navajanja označb hranilne vrednosti v osrednjem vidnem polju.

Predlog spremembe 472
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(2) se navede 
skupaj na enem mestu in po potrebi v 

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

vrstnem redu, ki je določen v delu C 
Priloge XIII.

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

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

Če je označba hranilne vrednosti za živila 
iz Priloge IV obvezna, ker se navaja 
prehranska ali zdravstvena trditev, ni 
nujno, da se pojavi v osrednjem vidnem 
polju.

Or. de

Obrazložitev

Živila, našteta v Prilogi IV, so izvzeta iz označbe hranilne vrednosti, saj ne vsebujejo znatnih 
količin hranilne vrednosti iz uredbe. Po členu 7 Uredbe (ES) št. 1924/2006 in členu 17(3) 
sedanjega osnutka je za vsa živila, tudi tista, našteta v Prilogi IV, obvezna označba hranilne 
vrednosti iz člena 29(1) in (2), če gre za prehranske in zdravstvene trditve . Označba hranilne 
vrednosti v osrednjem vidnem polju za male embalaže ni izvedljiva.

Predlog spremembe 473
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(2) se navede 
skupaj na enem mestu in po potrebi v 
vrstnem redu, ki je določen v delu C 
Priloge XIII.
Kadar ta označba hranilne vrednosti ni v 
osrednjem vidnem polju, se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(1)(b) in 
člena 29(2) se navede skupaj na zadnji 
strani embalaže in v vrstnem redu, ki je 
določen v delu C Priloge XIII. Ta označba 
hranilne vrednosti se navede v obliki tabele 
s poravnanimi številkami, če prostor to 
dopušča. Kadar prostor tega ne dopušča, se 
označba navede v linearni obliki.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnitev in poenostavitev.

Predlog spremembe 474
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Kadar ta označba hranilne vrednosti ni v 
osrednjem vidnem polju, se navede v obliki 
tabele s poravnanimi številkami, če prostor 
to dopušča. Kadar prostor tega ne dopušča, 
se označba navede v linearni obliki.
Če je označba hranilne vrednosti za živila 
iz Priloge IV obvezna, ker se navaja 
prehranska ali zdravstvena trditev, ni 
nujno, da se pojavi v osrednjem vidnem
polju.

Or. de

Obrazložitev

Zahteve, da mora biti predpisana označba hranilne vrednosti v osrednjem vidnem polju, na 
majhnih embalažah ni mogoče izpolniti (na primer pri žvečilnih gumijih). Če živila, navedena 
v Prilogi IV, vsebujejo prehranske ali zdravstvene trditve, jih je treba izvzeti iz obveznosti 
navajanja označb hranilne vrednosti v osrednjem vidnem polju.
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Predlog spremembe 475
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(1) in (2) se 
navede skupaj na enem mestu in po potrebi 
v vrstnem redu, ki je določen v delu C 
Priloge XIII.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb člena 29.

Predlog spremembe 476
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obvezna označba hranilne vrednosti mora biti natisnjena tudi na zadnji strani embalaže 
poleg prostovoljno navedenih hranilnih snovi, da bo veljala določba iz spremenjenega člena 
34(2).
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Predlog spremembe 477
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Kadar je energetska vrednost ali količina 
hranilnih snovi v proizvodu nič ali je 
zanemarljiva, se lahko označba hranilne 
vrednosti o navedenih elementih nadomesti 
z izjavo, kot je „Ne vsebuje znatnih 
količin ...“, v neposredni bližini označbe 
hranilne vrednosti.

Or. ro

Obrazložitev

Nekateri proizvodi imajo ničto ali skoraj ničto hranilno vrednost (na primer mineralna voda s 
sladili ali lahka kokakola). V takih primerih je treba proizvajalcem omogočiti, da namesto 
celotne označbe preprosto navedejo, da proizvod vsebuje zanemarljive ravni hranil.

Predlog spremembe 478
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Pet let po začetku veljave te uredbe 
Komisija predstavi ocenjevalno poročilo o 
obliki prikaza, opisanega v odstavkih od 1 
do 6.

Or. en

Obrazložitev

Ocena oblik prikaza se izvede, da se določijo pozitivne in negativne lastnosti.
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Predlog spremembe 479

Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Poglavje V – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prostovoljno navajanje informacij o 
živilih

Obvezno označevanje izvora

Or. it

Predlog spremembe 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Če je treba neobvezne informacije o živilih predstaviti na enak način kot pri proizvodih, za 
katere velja obvezno označevanje, jih bodo proizvajalci verjetno začeli opuščati. Posledica 
sedanjega predloga bi torej bila, da bi potrošniki dobili manj informacij, kot jih dobijo sedaj.
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Predlog spremembe 481
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 in 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. Kjer so informacije o živilih iz 
členov 9 in 10 ali prostovoljno navedene 
informacije zagotovljene za 
nepredpakirana živila, se v skladu s 
členoma 13(4) in 41 uporablja nacionalna 
zakonodaja.
1a. Prostovoljno navedene informacije se 
ne navedejo tako, da zavzemajo prostor, 
namenjen obveznim informacijam.

Or. en

Obrazložitev

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind. The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.
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Predlog spremembe 482
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 483
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Brez poseganja v člen 35(1) se lahko 
še naprej navajajo prostovoljne 
informacije o hranilni vrednosti za 
nekatere ciljne skupine, na primer otroke, 
če so te specifične referenčne vrednosti 
znanstveno dokazane, če ne zavajajo 
potrošnika in so v skladu s splošnimi 
pogoji, določenimi v tej uredbi.

Or. de

Obrazložitev

Referenčne vrednosti iz Priloge XI B se nanašajo na povprečno odraslo osebo. Odstopajoče 
referenčne vrednosti za proizvode za posebno ciljno skupino, na primer otroke, ki jih je 
industrija že uvedla in so znanstveno preverjene, bi morale biti še naprej dovoljene kot
dodatne informacije.
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Predlog spremembe 484
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podatki ali deli podatkov iz člena 9, ki 
so navedeni prostovoljno za 
nepredpakirana živila, morajo izpolnjevati 
ustrezne posebne zahteve iz te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje informacij o hranilni vrednosti za nepredpakirana živila in živila v gostinskih 
obratih je vedno bolj pogosto. Zaradi raznolikosti gostinskih obratov in fizičnega okolja, ki 
narekuje, kako je mogoče te informacije zagotoviti, je potrebna prožnost glede načina 
njihovega zagotavljanja pri nepredpakiranih živilih. Uredba mora gostinskim obratom 
omogočati, da prostovoljno zagotovijo informacije o kalorični vrednosti posameznega 
obroka.

Predlog spremembe 485
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje preglednosti je ta določba nujna.
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Predlog spremembe 486
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti, kot sta 
Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. 
marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih 
posebnostih kmetijskih proizvodov in živil 
ter Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 
20. marca 2006 o zaščiti geografskih 
označb in označb porekla za kmetijske 
proizvode in živila, se uporablja 
odstavek 4, kadar se država izvora ali kraj 
porekla živila navede prostovoljno, da se 
potrošnike obvesti, da živilo izvira ali ima 
poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. V teh primerih živilo nosi 
oznako „proizvedeno v EU (država 
članica)”. Dodatno se lahko navede 
oznaka regije. Prostovoljna oznaka države 
ali regije izvora ne ovira delovanja 
notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Oznaka regije upošteva željo mnogih potrošnikov po označevanju regionalnih specialitet. 
Oznaka „proizvedeno v EU“ (država članica) označuje upoštevanje zadevne zakonodaje 
Skupnosti o živilih in lahko na ta način predstavlja zanimivo informacijo za potrošnike. 

Uvedba oznake države ali regije izvora ne ovira delovanja notranjega trga.

Predlog spremembe 487
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 488
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. deObrazložitev

Pri navedbi porekla je treba dodati raven med državo in krajem.

Predlog spremembe 489
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Amendment 490
Oreste Rossi

Proposal for a regulation
Article 35 – paragraph 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti, zlasti z 
uredbama Sveta (ES) št. 509/2006 in 
510/2006 z dne 20. marca 2006 ter 
določbami iz člena 9(1)(ia), se odstavka 3 
in 4 uporabljata, kadar se država izvora ali 
kraj porekla živila navede prostovoljno, da 
se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. V teh primerih živilo nosi 
oznako „proizvedeno v EU (država 
članica)”. Poleg tega se lahko navede ime 
regije.

Or. it

Justification

Oznaka regije upošteva željo mnogih potrošnikov po označevanju regionalnih specialitet. 
Oznaka „proizvedeno v EU“ (država članica) označuje upoštevanje zadevne zakonodaje 
Skupnosti o živilih in lahko na ta način predstavlja zanimivo informacijo za potrošnike, tudi 
tiste zunaj Skupnosti.
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Predlog spremembe 490
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti, zlasti z 
uredbama Sveta (ES) št. 509/2006 in 
510/2006 z dne 20. marca 2006 ter 
določbami iz člena 9(1)(ia), se odstavka 3 
in 4 uporabljata, kadar se država izvora ali 
kraj porekla živila navede prostovoljno, da 
se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. V teh primerih živilo nosi 
oznako „proizvedeno v EU (država 
članica)”. Poleg tega se lahko navede 
regija.

Or. it

Obrazložitev

Oznaka regije upošteva željo mnogih potrošnikov po označevanju regionalnih specialitet. 
Oznaka „proizvedeno v EU“ (država članica) označuje upoštevanje zadevne zakonodaje 
Skupnosti o živilih in je lahko zanimiva informacija za potrošnike, tudi tiste zunaj Skupnosti.

Predlog spremembe 491
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavka 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Informacija o izvoru je navedena, če so 
drugi podatki o živilu zavajajoči ali 
napačni.

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

Or. fr

Obrazložitev

Z novim besedilom bi bila uredba v skladu z Uredbo št. 834/2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in bi omogočala, da bi bil potrošnik opozorjen, kadar bi ga 
druge informacije lahko zavajale. Tako ne bi bilo nepotrebnih informacij, ki bi oteževale 
berljivost pomembnejših informacij.

Predlog spremembe 492
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Označevanje države izvora pri perutnini in mesu bi moralo biti obvezno. Zato je člen 35(4), ki 
opredeljuje zahteve za prostovoljno označevanje države izvora pri mesu, brezpredmeten. 
Ustrezne določbe so vključene v člen 9(1)(i).

Predlog spremembe 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za viski mora biti vedno navedena 
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država porekla, in sicer v osrednjem 
vidnem polju. Če je viski proizvod več kot 
ene države, so navedene vse.

Or. en

Obrazložitev

Za viski, ki se prodaja v EU, je država izvora običajno označena in temu podatku potrošniki 
tudi pripisujejo precejšen pomen. Na nekaterih viskijih država porekla ni označena in so 
uporabljene druge označbe, ki napeljujejo na to, da izdelek prihaja iz ene od glavnih držav 
proizvajalk viskija, pa to ne drži. Zato je primerno, da je na vseh viskijih, ki se prodajajo v 
EU, navedena država izvora, da ne bi zavajali potrošnikov.

Predlog spremembe 494
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za viski mora biti navedena država 
porekla, in sicer v osrednjem vidnem 
polju. Če je viski proizvod več kot ene 
države, so navedene vse.

Or. en

Obrazložitev

Za viski, ki se prodaja v EU, je država izvora označena in temu podatku potrošniki tudi 
pripisujejo precejšen pomen. Na nekaterih viskijih država porekla ni označena in so 
uporabljene druge označbe, ki napeljujejo na to, da izdelek prihaja iz ene od glavnih držav 
proizvajalk viskija, pa to ne drži. Zato je primerno, da je na vseh viskijih, ki se prodajajo v 
EU, navedena država izvora, da ne bi zavajali potrošnikov. 

Predlog spremembe 495
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov v 
skladu z odstavki od 1 do 5. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3). 

Or. en

Obrazložitev

Ta določba se nanaša samo na prejšnje odstavke.

Predlog spremembe 496
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Izraz „vegetarijanski“ se ne uporablja 
za živila, ki so pridobljena iz živali, ki so 
umrle, bile zaklane ali ki umrejo kot 
rezultat človekovega prehranjevanja, ter 
za živila, ki so narejena iz takšnih izdelkov 
ali z njihovo pomočjo. Izraz „veganski“ se 
ne uporablja za živila, ki so živali ali 
živalski izdelki (vključno z izdelki, 
pridobljenimi od živih živali), ali pa so 
pridobljena iz njih ali z njihovo pomočjo. 

Or. en

Obrazložitev

Izraza „vegetarijanski“ in „veganski“ nista pravno zaščitena. V praksi to pomeni, da lahko 
vsak proizvajalec označi svoj proizvod za „vegetarijanski“, tudi ko izdelek to ni. Omenjeno 
opredelitev je po letih razprav predlagala agencija Združenega kraljestva za standarde živil.
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Predlog spremembe 497
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Okoljska, družbena in etična merila so za številne potrošnike pomembne smernice pri 
odločanju. Zato je treba spodbujati zagotavljanje takšnih informacij.

Predlog spremembe 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
Enotna oznaka za zdravo živilo

1. Komisija do …* določi enotno oznako 
za zdravo živilo, ki bo potrošnikom v 
pomoč pri izbiri bolj zdrave možnosti 
znotraj posamezne kategorije živil.
Navedeni ukrep, katerega namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).
2. Živila, upravičena do enotne oznake za
zdravju koristno hranilno vrednost, 
ustrezajo merilom, ki jih opredeli 
Komisija, in profilom hranil, določenim v 
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skladu s členom 4 Uredbe (ES) 
št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. decembra 2006 o 
prehranskih in zdravstvenih trditvah na 
živilih.
3. Pri določanju meril iz odstavka 2 se 
upošteva predvsem:
(a) celotna hranilna sestava živil in 
vsebnosti hranilnih snovi, za katere je bilo 
znanstveno ugotovljeno, da imajo učinek 
na zdravje;
(b) vloga in pomen živil (ali kategorij živil) 
ter prispevek k prehrani prebivalstva na 
splošno ali, kjer je ustrezno, nekaterih 
rizičnih skupin, vključno z otroki.
Merila temeljijo na znanstvenih 
spoznanjih o prehrani in hrani ter njuni 
povezavi z zdravjem.
Pri določanju meril Komisija od Agencije 
zahteva, naj v 12 mesecih priskrbi 
ustrezno izvedensko mnenje.
___________

*1. januarja tri leta po datumu sprejetja te uredbe.

1 UL L 404, 30. 12. 2006, str. 9.

Or. en

Obrazložitev

S pomočjo enotne oznake za zdravo živilo bi potrošniki pri nakupu živil lažje prepoznali bolj 
zdravo možnost. Živila, označena z oznako za zdravo živilo, vsebujejo na primer manj 
maščob, sladkorjev, soli in več prehranskih vlaknin od živil iste vrste brez te oznake. Z oznako
za zdravo živilo se lahko potrošniki pri nakupu ob hitrem pogledu na izdelek odločijo za bolj 
zdravo možnost. 

Predlog spremembe 499
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
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49(3), do 1. januarja 20XX (tri leta po 
sprejetju) opredeli enotno oznako za 
zdravju koristno hranilno vrednost, ki bo 
potrošnikom v pomoč pri izbiri bolj zdrave 
možnosti znotraj posamezne kategorije 
živil.
2. Živila, upravičena do enotne oznake za 
zdravju koristno hranilno vrednost, 
ustrezajo merilom, ki jih opredeli 
Komisija.
3. Pri določanju meril iz odstavka 2 se 
upošteva predvsem:
(a) celotna hranilna sestava živil in 
vsebnosti hranilnih snovi, za katere je bilo 
znanstveno ugotovljeno, da imajo učinek 
na zdravje;
(b) vloga in pomen živil (ali kategorij živil) 
ter prispevek k prehrani prebivalstva.
Merila temeljijo na znanstvenih 
spoznanjih o prehrani in prehranjevanju 
ter njihovi povezavi z zdravjem. Pri 
določanju meril Komisija od Agencije 
zahteva, naj v 12 mesecih priskrbi 
ustrezno izvedensko mnenje.

Or. en

Obrazložitev

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Predlog spremembe 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
49(3), do 1. januarja 20XX (tri leta po 



PE431.137v01-00 110/111 AM\800408SL.doc

SL

sprejetju) opredeli enotno oznako za 
zdravju koristno hranilno vrednost, ki bo 
potrošnikom v pomoč pri izbiri bolj zdrave 
možnosti znotraj posamezne kategorije 
živil.
2. Živila, upravičena do enotne oznake za 
zdravju koristno hranilno vrednost, 
ustrezajo merilom, ki jih v skladu s 
postopkom iz člena 49(3) opredeli 
Komisija.
3. Pri določanju meril iz odstavka 2 se 
upošteva predvsem:
(a) celotna hranilna sestava živil in 
vsebnosti hranilnih snovi, za katere je bilo 
znanstveno ugotovljeno, da imajo učinek 
na zdravje;
(b) vloga in pomen živil (ali kategorij živil) 
ter prispevek k prehrani prebivalstva.
Merila temeljijo na znanstvenih 
spoznanjih o prehrani in prehranjevanju 
ter njihovi povezavi z zdravjem.
Pri določanju meril Komisija od Agencije 
zahteva, naj v 12 mesecih priskrbi 
ustrezno izvedensko mnenje.

Or. en

Obrazložitev

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.
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Predlog spremembe 501
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36
Prikaz

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti se s predlogom spremembe zahteve iz tega člena brez večjih 
sprememb prenesejo v člen 35.


