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Predlog spremembe 502
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznih podatkov iz člena 9(1) in 
člena 10 lahko države članice, v skladu s 
postopkom iz člena 42, zahtevajo dodatne 
obvezne podatke za posebne vrste ali 
kategorije živil zaradi:

1. Poleg obveznih podatkov iz člena 9(1) in 
člena 10 lahko države članice, v skladu s 
postopkom iz člena 42, zahtevajo dodatne 
obvezne podatke za posebne vrste ali 
kategorije živil ter dodatne informacije o 
vsebnosti hranil, navedene z uporabo barv 
in besedila zaradi:

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora možnost, da država članica lahko izbere uporabo obveznega sistema 
označevanja z barvnim kodiranjem. 

Predlog spremembe 503
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) varstva pravic industrijske in poslovne 
lastnine, navedb porekla, registriranih 
označb porekla in preprečevanja nepoštene
konkurence.

d) varstva pravic industrijske in poslovne 
lastnine, navedb regionalnega porekla, 
registriranih označb porekla in 
preprečevanja nepoštene konkurence.

Or. de
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Predlog spremembe 504
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Taki ukrepi ne smejo ovirati prostega 
pretoka blaga na notranjem trgu.

Or. en

Obrazložitev

V novi uredbi, ki je namenjena utrjevanju in poenostavitvi pravil EU za označevanje ter je v 
skladu z načrtom za boljšo pravno ureditev, je primerno uvesti zahtevo, da nova pravila ne 
smejo ovirati prostega pretoka na notranjem trgu.

Predlog spremembe 505
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je preveč omejujoča in ni v skladu s predlogom spremembe k členu 9(1)(i).
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Predlog spremembe 506
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. it

Predlog spremembe 507
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38a
Nacionalne določbe o posebnih oblikah 

predstavitve
Poleg zahtev iz člena 34 lahko države 
članice uvedejo obvezno shemo, ki 
zagotavlja dodatno predstavitev informacij 
o vsebnosti hranil z uporabo barv in 
besedila.
Takšne nacionalne sheme se razvijejo v 
skladu s splošnimi načeli in zahtevami iz 
poglavij II in III te uredbe, upoštevati pa 
morajo rezultate neodvisne potrošniške 
raziskave in obsežnih posvetovanj z 
zainteresiranimi stranmi.
Komisija spodbuja in omogoča lažjo 
izmenjavo informacij med državami 
članicami ter med njimi in Komisijo o 
zadevah, povezanih s sprejetjem in 
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izvajanjem nacionalnih shem ter spodbuja 
udeležbo zainteresiranih strani v procesu.
Prvi dan v mesecu pet let po začetku 
veljave te uredbe Komisija izvede oceno 
zbranih dokazov o potrošniški rabi in 
razumevanju različnih nacionalnih shem, 
da bi ugotovila, katera shema najbolje 
deluje in najbolj koristi evropskim 
potrošnikom. Na podlagi rezultatov te 
ocene Komisija pripravi predlog o 
usklajeni evropski shemi za označevanje 
na sprednji strani embalaže.

Or. en

Obrazložitev

Neodvisna raziskava je pokazala, da je prikaz vsebnosti hranil z uporabo večbarvnega 
kodiranja potrošnikom najljubši in najbolj razumljiv. Države članice morajo zato imeti 
možnost uvedbe nacionalne sheme za določeno obdobje, da bi kasneje lahko uvedle najbolje 
delujočo shemo na evropski ravni.

Predlog spremembe 508
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 a
Poleg zahtev iz člena 34(1) in 34(2) lahko 
države članice v skladu s postopkom iz 
člena 42 spodbujajo uporabo dodatnih 
prostovoljnih shem za prikaz vsebnosti 
hranil v drugi obliki, če: 
– so sheme oblikovane v skladu s 
splošnimi načeli in zahtevami iz 
poglavij II in III te uredbe;

– sheme, ki jih spodbujajo države članice, 
odražajo ugotovitve neodvisne potrošniške 
raziskave in obsežnih posvetovanj z 
zainteresiranimi stranmi;
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– temeljijo na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi.

Komisija omogoča lažjo izmenjavo 
informacij o zadevah, povezanih s 
sprejetjem in izvajanjem nacionalnih 
shem ter spodbuja udeležbo vseh 
zainteresiranih strani v procesu. Komisija 
zagotovi, da so navedeni podatki dostopni 
javnosti. 

Prvi dan v mesecu pet let po začetku 
veljave te uredbe Evropska komisija 
izvede oceno zbranih dokazov o 
potrošniški rabi in razumevanju različnih 
nacionalnih shem, da bi ugotovila, katera 
shema najbolje deluje in najbolj koristi 
evropskim potrošnikom. Na podlagi 
rezultatov te ocene Komisija pripravi 
poročilo, ki ga posreduje Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora možnost, da država članica lahko spodbuja dodatne prostovoljne sheme za 
prikaz informacij o vsebnosti hranil v drugi obliki. 

Predlog spremembe 509
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka in mlečnih proizvodov, ki 
se prodajajo v steklenicah, namenjenih za 

Države članice lahko sprejemajo ukrepe, ki 
odstopajo od člena 9(1) in člena 10(2), v 
primeru mleka, fermentiranega mleka in 
smetane, ki jim ni bila dodana nobena 
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ponovno uporabo. druga sestavina, razen mlečnih 
proizvodov in kultur mikroorganizmov, 
bistvenih za proizvodnjo, ki se prodajajo v 
steklenicah, namenjenih za ponovno 
uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da nacionalni ukrepi iz člena 9(1) in člena 10(2) ne veljajo za 
mlečne izdelke, ki so jim dodani sladkorji, arome ali druge nemlečne sestavine.

Predlog spremembe 510
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Alkoholne pijače
Države članice lahko do sprejetja določb 
Skupnosti iz člena 20(e) ohranijo 
nacionalna pravila v zvezi z navajanjem 
sestavin v primeru pijač, ki vsebujejo več 
kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Seznam sestavin bi moral biti pri alkoholnih pijačah obvezen. S črtanjem člena 20(e) postane 
člen 40 brezpredmeten.

Predlog spremembe 511
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

Člen 40a
40a. Države članice lahko sprejmejo ali 
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ohranijo nacionalne ukrepe z dodatnimi 
zavezujočimi določbami za nosilce 
dejavnosti, ki se odločijo prostovoljno 
označevati posebne lastnosti živil.

Or. en

Obrazložitev

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Predlog spremembe 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz člena 9(1)(c), katerih 
zagotavljanje lahko zahtevajo.

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavka 1.
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in 2.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so bolj pristojne od institucij EU, da se s pomočjo nacionalne zakonodaje 
spoprimejo z vprašanjem nepredpakiranih živil.

Predlog spremembe 513
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10. 

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo,

a) je obvezna le navedba podatkov iz člena 
9(1)(c);
b) navedba drugih podatkov iz členov 9 in 
10 ni obvezna, razen če države članice 
sprejmejo pravila, v skladu s katerimi je 
treba navesti nekatere ali vse te podatke.

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

2. Države članice lahko sprejmejo pravila 
o načinu prikazovanja podatkov iz 
odstavka 1.

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1
in 2.

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 
1(a) in 1(b).

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti, da bi bile države članice prisiljene sprejeti 
zakonodajo za preprečevanje morebitne neposredne uporabe uredbe za nepredpakirana 
živila, in ohraniti sedanje stanje: za nepredpakirana živila ta zakonodaja velja, če se države 
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članice za to odločijo (opt-in). Pri tem je treba upoštevati, da je za države članice obvezno 
zagotavljanje informacij o alergenih.  

Predlog spremembe 514
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 41 

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

Nacionalni ukrepi za živila, ki niso 
predpakirana

Nepredpakirana živila

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.

1. Kar zadeva živila iz člena 13(4) se 
zagotovijo podatki iz člena 9(1)(c). 

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

2. Zagotavljanje drugih podatkov iz 
členov 9 in 10 je neobvezno, razen če 
države članice sprejmejo pravila, v skladu 
s katerimi je treba navesti nekatere ali vse 
zadevne podatke ali dele teh podatkov.

2a. Države članice lahko sprejmejo 
podrobna pravila o načinu prikazovanja 
podatkov iz odstavkov 1 in 2.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi težav z označevanjem nepredpakiranih živil, je treba ta živila načeloma izvzeti iz 
večine zahtev za označevanje – razen informacij o alergenih. Državam članicam pa se 
omogoči, da se same odločijo, na kakšen način zagotovijo informacije potrošnikom.
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Predlog spremembe 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.

1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so
proizvedena in pakirana na mestu prodaje 
na zahtevo potrošnika ali so predpakirana 
za neposredno prodajo,

a) je navedba podatkov iz člena 9(1)(c) 
obvezna;

b) navedba drugih podatkov iz členov 9 in 
10 ni obvezna, razen če države članice 
sprejmejo pravila, v skladu s katerimi je 
treba navesti nekatere ali vse te podatke.

Pravila, ki jih sprejmejo države članice, 
zagotavljajo, da je s podatki nosilcev 
živilske dejavnosti o nepredpakiranih 
živilih potrošniku ali obratu javne 
prehrane na voljo dovolj informacij.

Or. en

Obrazložitev

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.
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Predlog spremembe 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

2. Države članice lahko sprejmejo 
podrobna pravila o načinu posredovanja 
podatkov, navedenih v odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 517
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c) in člena 29(1)(a), pod 
pogojem, da je potrošniku ali obratu javne 
prehrane še vedno zagotovljeno dovolj 
informacij.

Or. de

Obrazložitev

Pri nepredpakiranih živilih je navedba alergenov in energijske vrednosti obvezna.
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Predlog spremembe 518
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz
členov 9(1)(c) in 10, pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da zahteve iz Priloge III (na katero se nanaša člen 10) o „živilih, za katere je 
treba pri označevanju vključiti enega ali več dodatnih podatkov“ (npr. živila, pakirana z 
nekaterimi plini, živila z visoko vsebnostjo kofeina) ravno tako veljajo za nepredpakirana 
živila.

Predlog spremembe 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 
1(b) in 2.

Or. en

Obrazložitev

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
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should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Predlog spremembe 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

2. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ustanovljenim s 
členom 58(1) Uredbe (ES) št. 178/2002, če 
meni, da bi bil tak posvet koristen, ali če 
tako zahteva država članica.

2. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ustanovljenim s 
členom 58(1) Uredbe (ES) št. 178/2002, če 
meni, da bi bil tak posvet koristen, ali če 
tako zahteva država članica. Komisija 
uvede tudi uradni postopek obveščanja 
vseh zainteresiranih strani v skladu z 
določbami iz Direktive 98/34/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe dodaja preglednost in zahtevo po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, kadar se uvajajo novi ukrepov glede označevanja na ravni EU.

Predlog spremembe 521
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe k členu 42(2) prinaša zahtevo po preglednem postopku priglasitve, ki bo 
vključeval potrošnike in proizvajalce. Zato je primerno, da se za vse nove zahteve glede 
označevanja umaknejo izjeme od uradnega nadzora. 

Predlog spremembe 522
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija lahko sprejme podrobna pravila 
za uporabo tega poglavja. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Če so ukrepi namenjeni spremembam nebistvenih določb te uredbe s tem, da jo dopolnjujejo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom.

Predlog spremembe 523
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejmejo, 
priporočijo ali kako drugače potrdijo 
nacionalne sheme, ki zajemajo izključno 
nezavezujoča pravila, kot so priporočila, 
navodila, standardi ali druga nezavezujoča
pravila (v nadaljnjem besedilu „nacionalne 
sheme“), ki so namenjena zagotavljanju 
uporabe naslednjih določb in so v skladu z 
bistvenimi zahtevami iz:

Države članice lahko sprejmejo, 
priporočijo ali kako drugače potrdijo 
nacionalne sheme, kot so priporočila, 
navodila, standardi ali druga pravila (v 
nadaljnjem besedilu „nacionalne sheme“), 
ki so namenjena zagotavljanju uporabe 
naslednjih določb in so v skladu z 
bistvenimi zahtevami iz:
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Or. de

Predlog spremembe 524
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice Komisiji predložijo 
podrobnosti o nacionalnih shemah iz 
odstavka 1, vključno z identifikatorjem za 
živila, označena v skladu z navedeno 
nacionalno shemo. Komisija zagotovi, da 
so navedeni podatki dostopni javnosti, 
zlasti na posebni spletni strani. 6.

5. Države članice Komisiji predložijo 
podrobnosti o nacionalnih shemah iz 
odstavka 1, kot so navedena merila in 
znanstvene študije, vključno z 
identifikatorjem za živila, označena v 
skladu z navedeno nacionalno shemo. 
Komisija zagotovi, da so navedeni podatki 
dostopni javnosti, zlasti na posebni spletni 
strani. 6.

Or. en

Obrazložitev

Določba je nujna za zagotavljanje preglednosti nacionalnih shem.

Predlog spremembe 525
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 51a
Spremembe Uredbe (ES) št. 178/2002
V členu 25 Uredbe (ES) št. 178/2002 se 
odstavek 1 nadomesti:
1. Upravni odbor sestavlja 16 članov, ki 
jih Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom imenuje s seznama, ki ga 
pripravi Komisija in vsebuje število 
kandidatov, znatno višje od števila 
imenovanih članov, ter predstavnik 
Komisije. Od 16 članov dva imenuje 
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Evropski parlament. Štirje člani morajo 
imeti izkušnje s področja organizacij, ki 
zastopajo potrošnike in druge interese v 
prehrambeni verigi. Komisija pripravljeni
seznam in ustrezno spremljajočo 
dokumentacijo posreduje Evropskemu 
parlamentu. Takoj ko je mogoče in največ 
tri mesece potem, ko Komisija posreduje 
seznam, lahko Evropski parlament svoja 
stališča posreduje v obravnavo Svetu, ki 
nato imenuje upravni odbor.
Člani odbora so imenovani na način, ki 
zagotavlja najvišje standarde 
usposobljenosti, široko paleto ustreznega 
strokovnega znanja in skladno s tem 
najširšo možno geografsko pokritost 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 526
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 51a
Spremembe Uredbe (ES) št. 104/2000

Členu 4 Uredbe (ES) št. 104/2000 se 
doda točka: 
„(d) ali je riba del zaloge, ki je predmet 
sanacijskega načrta, ki ga je sprejela 
EU.“

Or. en

Obrazložitev

Pri odločanju kupcev za nakup je zelo pomembno, da vejo, ali je ogrožen stalež rib določene 
vrste. Zato je treba spremeniti člen o obveščanju potrošnika v Uredbi Sveta (ES) 104/2000 o 
skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, da se potrošniku 
omogoči sprejemanje odločitev na podlagi informacij.
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Predlog spremembe 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 53 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
10 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].
Živila, dana v promet ali označena pred 
[datum začetka veljavnosti te uredbe], ki 
niso v skladu s to uredbo, smejo biti v 
prometu do datuma minimalnega roka 
trajanja ali datuma uporabe.

Or. fr

Obrazložitev

Vključiti je treba evropsko opredelitev malih in srednje velikih podjetij. Poleg tega je treba 
upoštevati upravljanje zalog.
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Predlog spremembe 528
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 53 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 100 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
5 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

Živila, dana v promet pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se smejo tržiti naprej 
do porabe zalog.

Or. de

Obrazložitev

Posebno ureditev za mala in srednja podjetja ter število delavcev je treba dopolniti, če naj bo 
učinkovita. Za živila, ki so bila dana v promet pred začetkom veljavnosti te uredbe, mora 
obstajati možnost, da se prodajajo še naprej do porabe zalog.

Predlog spremembe 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 53 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet 

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo 
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki 
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in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti].

ne presega 2 milijonov EUR. Države 
članice lahko za male in srednje nosilce 
živilske dejavnosti sprejmejo posebne 
določbe.

Or. de

Obrazložitev

Tudi mala in srednja podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in katerih letni promet in/ali 
letna bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR ter ki oskrbujejo eno ali več podružnic 
neodvisno od kraja proizvodnje, bi morala biti izvzeta iz zahtev o označevanju, saj ne morejo 
zagotoviti zahtevanih informacij.

Predlog spremembe 530
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila, dana na trg pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, ki ne izpolnjujejo 
njenih zahtev, se smejo tržiti še naprej in 
do porabe zalog. Pred začetkom 
veljavnosti te uredbe pa Komisija po 
posvetovanju z živilsko industrijo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi določi 
poznejši končni datum, po katerem 
morajo vsi živilski proizvodi ustrezati tej 
uredbi ne glede na zaloge ali rok uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 531
Chris Davies

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Označba hranilne vrednosti“ ali 
„označevanje hranilne vrednosti“ so 

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 532
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga I – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 533
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Priloga I – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „polioli“ so alkoholi, ki vsebujejo več 9. „polioli“ so ogljikovi hidrati, ki so 
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kot dve hidroksilni skupini; reducirani mono-, di-, oligo- ali 
polisaharidi in so navedeni med 
odobrenimi sladili;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev, ki jo predlaga Komisija, je pravilna, vendar vsebuje negativno referenco, poleg 
tega pa bi se morala nanašati le na tiste poliole, ki so relevantni za označevanje živil, namreč 
sladila. 

Predlog spremembe 534
Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga I – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

13. „sprednja stran embalaže“ je stran ali 
površina embalaže živila, ki se 
najverjetneje prikaže ali je vidno pri 
normalnih ali običajnih pogojih prodaje ali 
uporabe, pod pogojem, da ne vpliva na 
tradicionalen izgled proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Pojem „sprednja stran embalaže” je tu ustreznejši, saj gre za sprednjo stran ali, kadar to ni 
mogoče, zgornji del embalaže. Da ne bi pokvarili izgleda tradicionalnega živila, so 
informacije ponavadi navedene na dnu ali zadnji strani.

Predlog spremembe 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga I – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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ali uporabe.

Or. fr

Obrazložitev

Označba hranilne vrednosti na embalaži bi morala biti navedena na mestu, ki ga izbere 
nosilec živilske dejavnosti, zato opredelitev pojma „osrednje vidno polje“ ni primerna.

Predlog spremembe 536
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 1.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1a. Živila, katerih embalaža vsebuje 
nanomateriale 
„embalaža vsebuje nanomateriale“ ta 
navedba je navedena ob imenu živila

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili svobodno izbiro potrošnika, je treba navesti, ali embalaža proizvoda vsebuje 
nanomateriale. 

Predlog spremembe 537
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 538
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 539
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2.3 Živila, ki vsebujejo aspartam ali 
neotam, dovoljen v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1333/2008. 

„vsebuje vir fenilalanina“ „vsebuje vir fenilalanina“

Or. en

Obrazložitev

Neotam bo s postopkom komitologije kmalu odobren. Pridobljen je iz aspartama in prav tako 
vsebuje fenilalanin. Zato je treba, predvsem zaradi oseb, obolelih za fenilketonurijo, 
spremeniti določbe o označevanju.

Direktivi 89/107/EGS (omenjena v predlogu Komisije) in 94/35/ES (podlaga za odobritev
neotama) bosta razveljavljeni 20. januarja 2010. Nadomestila ju bo nova uredba 1333/2003 o 
aditivih za živila.
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Predlog spremembe 540
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 3 a (novo)

Predlog spremembe

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

„vsebuje sestavine, ki povečujejo apetit“

Or. en

Predlog spremembe 541
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 3 b (novo)

Predlog spremembe

3b. ŽIVILA, KI VSEBUJEJO TEŽKE KOVINE
3b.1 Meso velikih rib roparic, kot je 
opredeljeno v Uredbi Komisije 466/2001, 
priloga 1, točka 3.3.1.1., ali živila, ki 
vsebujejo meso teh ribjih vrst

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

Or. en

Obrazložitev

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
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large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Predlog spremembe 542
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga III – točka 3 c (novo)

Predlog spremembe

3c. CELI OREŠKI
3c.1 Celi oreški v embalaži Navedba „ne uživajte oreškov, ki so 

slabega videza ali okusa, saj lahko 
vsebujejo visoke vrednosti aflatoksinov“ 
mora biti jasno označena na oznaki.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5a (novo)

Predlog spremembe

5a. Površinska obdelava sadja in zelenjave

Sadje in zelenjava, ki so bili po nabiranju 
površinsko obdelani z aditivi ali pesticidi.

„površinsko obdelano“

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– predelani proizvodi, ki so bili le v enem 
postopku predelave z dimljenjem ali 
zorenjem, tudi posušeno sadje in 
zelenjava, kot so slive ali marelice, ter 
zajemajo eno sestavino ali kategorijo 
sestavin; 

Or. fr

Obrazložitev

Posušeno sadje in zelenjava, ki sta predelana proizvoda, bi tudi morala biti izvzeta iz 
obveznega označevanja hranilne vrednosti, ker postopek sušenja ne spremeni sestave 
proizvoda.

Predlog spremembe 545
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– proizvodi, ki jih pretežno (>50 %) tvorijo 
sestavine ali kategorije sestavin, ki 
določajo njihovo vrednost;

Or. de
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Obrazložitev

Za nepredelano perutnino ne veljajo zahteve o označevanju hranilne vrednosti, enako velja za 
začimbe ali sol. Za suho začinjeno perutnino pa je označevanje obvezno, prav tako za meso s 
tekočimi začimbami. Za neobdelano meso, sadje in zelenjavo je značilno naravno nihanje 
hranilne vrednosti. Delež maščob v filejih piščančjih prsi na primer niha od 0,5 % do 4 % 
glede na spol, starost, krmila itd., zato ga ni mogoče natančno navesti. Vpliv marinade je pri 
tem zanemarljiv.

Predlog spremembe 546
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– mešani skupinski paketi;

Or. en

Obrazložitev

Figure božička in velikonočnega zajčka ter druga praznična darila iz čokolade ali sladkorja 
so dovršeni tradicionalni izdelki, ki ne bi smeli biti popačeni s oznakami o hranilni vrednosti 
na sprednji strani in bi zato morali biti popolnoma izvzeti iz obveznih informacij o hranilni 
vrednosti.

Predlog spremembe 547
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izbori izdelkov;

Or. en

Obrazložitev

Figure božička in velikonočnega zajčka ter druga praznična darila iz čokolade ali sladkorja 
so dovršeni tradicionalni izdelki, ki ne bi smeli biti popačeni s oznakami o hranilni vrednosti 
na sprednji strani in bi zato morali biti popolnoma izvzeti iz obveznih informacij o hranilni 
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vrednosti.

Predlog spremembe 548
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 15 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– darila;

Or. en

Obrazložitev

Figure božička in velikonočnega zajčka ter druga praznična darila iz čokolade ali sladkorja 
so dovršeni tradicionalni izdelki, ki ne bi smeli biti popačeni s oznakami o hranilni vrednosti 
na sprednji strani in bi zato morali biti popolnoma izvzeti iz obveznih informacij o hranilni 
vrednosti.

Predlog spremembe 549
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nanaša se na predlog spremembe k členu 17( 2a)(novo), kjer je bil ta stavek dodan členu z 
obrazložitvijo, da naj bi bilo navajanje informacij o hranilni vrednosti na svetovnem spletu 
obvezno in da morajo biti informacije na voljo na kraju nakupa.
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Predlog spremembe 550
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 25 cm; 
podatki iz člena 29(1)(a)(v) so zapisani v 
osrednjem vidnem polju na oznaki;

Or. en

Predlog spremembe 551
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– živila s sezonskim, razkošnim in 
darilnim izgledom ali embalažo;

Or. en

Obrazložitev

Sezonske slaščice in proizvodi v darilni embalaži morajo biti izvzeti iz zahtev o označbi 
hranilne vrednosti.

Predlog spremembe 552
János Áder

Predlog uredbe
Priloga V – del B – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ime živila vključuje ali ga spremljajo 
navedbe o fizikalnem stanju živila ali 
posebni obdelavi živila (na primer v prahu, 
zamrznjeno sušeno, globoko zamrznjeno, 
hitro zamrznjeno, koncentrirano, 

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

koncentrirano, dimljeno), v vsakem 
primeru, v katerem bi opustitev take 
navedbe lahko zavedla kupca.

Or. hu

Predlog spremembe 553
Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga V – del A – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pa uporaba drugih določb te uredbe, 
zlasti tistih iz člena 9, potrošnikom v 
državi članici trženja ne bi omogočila 
razpoznavanja dejanske narave živila in 
njegovega razlikovanja od živil, s katerim 
bi ga lahko zamenjali, ime živila 
spremljajo druge opisne informacije, ki se 
navedejo v bližini imena živila.

Kadar pa uporaba drugih določb te uredbe, 
zlasti tistih iz člena 9, potrošnikom v 
državi članici trženja ne bi omogočila 
razpoznavanja dejanske narave živila in 
njegovega razlikovanja od živil, s katerim 
bi ga lahko zamenjali, ime živila 
spremljajo druge opisne informacije, ki se 
navedejo v istem vidnem polju kot ime
živila in so zapisane v jasni in lahko 
čitljivi pisavi.

Or. en

Obrazložitev

Opisne informacije morajo biti v istem vidnem polju kot ime živila ter v lahko čitljivi pisavi, 
da ne bi zavajale potrošnika.

Predlog spremembe 554
Glenis Willmott

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri mesnih izdelkih v obliki kosa, 
rezine, dela, porcije mesa ali soljenega 
mesa ter pri ribjih izdelkih so v imenu 
živila navedene vse dodane sestavine 
živalskega izvora, ki niso enake večini 
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osnovnega živalskega izdelka. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti informacije o vseh vrstah mesa in rib v mesnem izdelku, da ne bi zavajali 
potrošnika.

Predlog spremembe 555
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

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

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Predlog spremembe 556
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

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

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

Predlog spremembe 557
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Priloga V – del C a (novo)

Predlog spremembe

Del Ca – PRODAJNA IMENA ZA ŽIVILA, KI ZBUJAJO VIDEZ DRUGIH ŽIVIL
Št. Odstopanje glede vrste, kakovosti in sestave Prodajno ime
1. V primerjavi s sirom polna ali delna 

nadomestitev mlečne z rastlinsko maščobo
„Imitacija sira”

2. V primerjavi s šunko sestava iz zdrobljenih 
sestavin z bistveno zmanjšanim deležem mesa

„Imitacija šunke”
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Or. de

Obrazložitev

Potrošniki so zaradi vedno pogostejše uporabe imitacij živil, pri katerih so sestavine 
nadomeščene s poceni nadomestki, v svojih pričakovanjih razočarani.

Predlog spremembe 558
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – vrstica 17

Predlog Komisije

Opredelitev kategorije živila Poimenovanje

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

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

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

Vrsta Maščoba 
(%)

Vezivno 
tkivo (%)

Sesalci (razen kunčjega in 
svinjskega mesa) in vrste 
mešanega mesa, pri 
katerem prevladuje meso 
sesalcev.

25 25

Svinjsko meso 30 25

Perutninsko in kunčje meso 15 10

                                               
1 Trebušna prepona in žvekalke so del skeletnega mišičevja, srce, jezik, mišičevje glave (z izjemo 
žvekalke), mišičevje zapestja, gleženj in rep pa so izključeni.
2 Za označevanje v angleškem jeziku se lahko to imenovanje nadomesti z generičnim imenom sestavine 
zadevne vrste živali.
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Če so te najvišje vrednosti presežene, vendar so vsa 
druga merila za opredelitev „mesa“ izpolnjena, je 
treba vsebnost „… mesa“ ustrezno znižati, seznam 
sestavin pa mora poleg izraza „… meso“ navesti 
prisotnost maščob in/ali vezivnega tkiva.

Predlog spremembe

Opredelitev kategorije živila Poimenovanje

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 559
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – vrstica 17 – levi stolpec – opredelitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Skeletno mišičevje vrst sesalcev in 
perutnine, za katero je bilo ugotovljeno, da 
je primerno za prehrano ljudi, z naravno 
vsebovanim ali priraslim tkivom, pri 
katerem vsebnosti skupne maščobe in 
vezivnega tkiva ne presegata vrednosti, 

17. Skeletno mišičevje vrst sesalcev in 
perutnine, za katero je bilo ugotovljeno, da 
je primerno za prehrano ljudi, z naravno 
vsebovanim ali priraslim tkivom, pri 
katerem vsebnosti skupne maščobe in 
vezivnega tkiva ne presegata vrednosti, 

                                               
1 Trebušna prepona in žvekalke so del skeletnega mišičevja, srce, jezik, mišičevje glave (z izjemo 
žvekalke), mišičevje zapestja, gleženj in rep pa so izključeni.
2 Za označevanje v angleškem jeziku se lahko to imenovanje nadomesti z generičnim imenom sestavine 
zadevne vrste živali.
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navedenih spodaj, in kadar je meso 
sestavina drugega živila. Proizvodi, ki so 
opredeljeni kot „mehansko izkoščeno 
meso“, so iz te opredelitve izključeni. 

navedenih spodaj, in kadar je meso 
sestavina drugega živila. Proizvodi, ki so 
opredeljeni kot „mehansko izkoščeno 
meso“, so v tej opredelitvi zajeti le, kadar 
izpolnjujejo zahteve iz točke 3 poglavja III 
oddelka V Priloge III k Uredbi (ES) št. 
853/2004.

Or. de

Obrazložitev

Mehansko izkoščeno meso, pridobljeno s sodobno tehnologijo pod nizkim pritiskom, je z 
vidika higiene in kakovosti enako mletemu mesu. V številnih državah EU velja za nekaj tako 
negativnega, da je kakovosten proizvod težko prodati. V teh državah to pomeni višjo ceno za 
končnega potrošnika ter povzroča ogromno izkrivljanje konkurence.

Predlog spremembe 560
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – vrstica 17 – levi stolpec – tabela – zadnja vrstica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Perutninsko in 
kunčje meso

15 10 Perutninsko in 
kunčje meso

30 25

Or. de

Obrazložitev

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung

befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.
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Predlog spremembe 561
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – vrstica 18 – levi stolpec

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18. Vse vrste proizvodov, ki jih zajema 
opredelitev „mehansko izkoščeno meso“.

18. Vse vrste proizvodov, ki jih zajema 
opredelitev „mehansko izkoščeno meso“ in 
ne izpolnjujejo zahtev iz točke 3 poglavja 
III oddelka V Priloge III k Uredbi (ES) št. 
853/2004.

Or. de

Obrazložitev

Dodatek je potreben zaradi razlikovanja v primerjavi s spremenjeno vrstico 17 stolpca 1 
tabele v delu B Priloge VI.

Predlog spremembe 562
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – vrstica 18 – desni stolpec

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glej zgoraj. Odstotek maščobnega in vezivnega tkiva bi moral biti vedno naveden na seznamu 
sestavin.
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Predlog spremembe 563
Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga VI – del C – sestavine – vrstica 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Encimi 1
1 značilnega imena ali številke ES ni treba navesti.

Or. en

Obrazložitev

Aditivi: številni aditivi imajo zelo dolga in/ali tehnična imena, ki potrošnikom ne dajejo 
dodatnih informacij, zavzamejo po veliko prostora na oznaki. Zato bi bila uporaba krajših in 
splošnejših imen upravičena.
Encimi: dejanska imena encimov ne informirajo potrošnikov in se lahko nahajajo v različnih 
kategorijah. Skupno ime „encimi“ potrošnika ustrezno pouči o izdelku. Ta pristop ni novost, 
saj se že več let uporablja za modificirani škrob.

Predlog spremembe 564
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Priloga VI – del C – sestavine – vrstica 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ekstrakt celuloze1

__________________________________ 1Ni treba 
navesti značilnega imena ali številke ES.

Or. de

Obrazložitev

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.
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Predlog spremembe 565
Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

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

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

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

(b) katerih neto količina je manjša od 5 g 
ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča.
(ba) za katere so odstopanja določena v 
drugih predpisih.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev terminologiji, ki se uporablja v direktivi o označevanju 2000/13/ES, v 
nemškem besedilu. Ne zadeva slovenske različice (op. prev.).

K črki (a): ti proizvodi so ponavadi nepredpakirani, ko se prodajo potrošniku. Beseda „ali“ 
namesto „in“ ustrezneje zajame to kategorijo izdelkov.

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

Predlog spremembe 566
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Predlog spremembe 567
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

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

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

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

(b) katerih neto količina je manjša od 5 g 
ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 
začimbe in zelišča; ali
(ba) katerih neto količina je manjša od 
50 g pri slaščicah, čokoladnih in drugih 
izdelkih iz kakava ter izdelkih, katerih 
glavna sestavina so mandlji ali oreški ali 
druge oljnice ali 
(bb) katerih neto količina je manjša od 
100 g pri piškotih, tortah in drugih finih 
pekovskih izdelkih; 
kadar to ne posega v specifično 
zakonodajo Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Trenutno ima kar nekaj držav uveljavljena nacionalna odstopanja od označbe neto količine 
(npr. Francija, Nemčija, Irska, Združeno kraljestvo). Če niso več možna, mora priloga 
določiti 50  in 100 g kot najnižji skupni imenovalec.
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Predlog spremembe 568
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

S to določbo se prepreči zavajanje potrošnikov glede označene cene.

Predlog spremembe 569
Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga XI – del A – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati

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

Obrazložitev

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Predlog spremembe 570
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga XI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni 
vnos

Energijska 
vrednost

8400 kJ
(2000 kcal)

Energijska 
vrednost

2000 kcal

beljakovine 80 g
Skupna maščoba 70 g Skupna maščoba 70 g
Nasičene 
maščobne kisline

20 g Nasičene maščobne 
kisline

20 g

Ogljikovi hidrati 230 g Ogljikovi hidrati 230 g
Sladkorji 90 g Sladkorji 90 g
Sol 6 g Natrij 2,4 g

Or. de
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Obrazložitev

Navedene morajo biti tudi beljakovine kot življenjsko pomembne hranilne snovi, ki prispevajo 
k vnosu energije. Posebna navedba sladkorjev ni potrebna, saj so ogljikovi hidrati navedeni 
skupaj. Energijska vrednost se navaja samo v kilokalorijah, saj potrošnik ta podatek razume 
in uporablja.

Predlog spremembe 571
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Priloga XI – del B – tabela – vrstica 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodani sladkor 1 45 g
1 Če je živilu dodan rafiniran sladkor, se opredeli 
tudi vsebina in odstotek referenčnih vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

EFSA je predlagala 45 gramov dodanega sladkorja. 

Predlog spremembe 572
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Priloga XI – del B – vrstice 4 a, b, c, d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energijska 
vrednost ali 
hranilna snov

Priporočeni vnos
Energijska 
vrednost ali 

hranilna snov

Priporočeni 
vnos

Energijska 
vrednost

8400 kJ 
(2000 kcal)

Energijska 
vrednost

8400 kJ
(2000 kcal)

Skupna maščoba 70 g Skupna maščoba 70 g
Nasičene 
maščobne kisline

20 g Nasičene maščobne 
kisline

20 g

Mononasičene 
maščobne kisline

34 g

Polinasičene 16 g
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maščobne kisline
Maščobne kisline 
omega-6

14 g

Maščobne kisline 
omega-3

2.2 g

Ogljikovi hidrati 230 g Ogljikovi hidrati 230 g
Sladkorji 90 g Sladkorji 90 g
Sol 6 g Sol 6 g

Or. ro

Obrazložitev

Seznam hranilnih snovi bi moral biti izčrpnejši, saj so nekatere vrste maščob zdravju koristne, 
tako da bodo lahko potrošniki na podlagi teh informacij izbirali med izdelki.

Predlog spremembe 573
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga XI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energijska 
vrednost ali 

hranilna snov

Priporočeni vnos Energijska 
vrednost ali 

hranilna snov

Referenčna 
količina vnosa1

Energijska 
vrednost

8400 kJ (2000 
kcal)

Energijska 
vrednost

Skupna maščoba 70 g Skupna maščoba
Nasičene 
maščobne kisline

20 g Nasičene maščobne 
kisline

Ogljikovi hidrati 230 g Ogljikovi hidrati
Sladkorji 90 g Sladkorji
Sol 6 g Sol

1Vrednosti se določijo glede na člen 31 
(3a)

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 
referenčnih prehrambenih vrednostih (z dne 5. avgusta 2009) ugotavlja, da ni mogoče dati 
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nobenih priporočil glede sladkorjev, ker ni na voljo zadostnih podatkov. Zato je smiselno še 
dodatno pretehtati znanstvene ugotovitve, preden bi uvedli referenčne vrednosti, ki na splošno 
niso sprejete. 

Povezano s predlogom spremembe člena 31(3a)(novo).

Predlog spremembe 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Priloga XIII – del C a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del Ca – Grafični prikaz označbe 
hranilne vrednosti
Če je označba hranilne vrednosti 
predstavljena tudi grafično, je lahko poleg 
drugih grafičnih prikazov podana tudi v 
eni od naslednjih oblik:

Cilindrični prikaz

Model 1 plus 4

Različica 1
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Različica 2

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi s predlogom spremembe iste avtorice 
k členu 33(1). Grafični prikaz lahko veliko prispeva k temu, da bi uporabniki bolje razumeli 
označbe hranilne vrednosti. 

Predlog spremembe 575
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga XIII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA XIIIa
KATEGORIJE ŽIVIL

Iz člena 34(1b) 

Pri živilih, ki spadajo v naslednje 
kategorije, je uporaba večbarvnega 
kodiranja obvezna
– pripravljeni obroki 
– pripravljena živila živalskega izvora
– predpakirani prigrizki
– žitni kosmiči
– pijače razen sokov, kot so opredeljeni v 
Direktivi Sveta 2001/112/ES z dne 
20. decembra 2001.

Or. en
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