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Predlog spremembe 108
Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15) Pravila Unije bi se morala uporabljati
samo za podjetja, katerih koncept 
vključuje določeno stalnost dejavnosti in 
določeno stopnjo organizacije. Operacije, 
kot so občasno ravnanje z živili ter njihova 
strežba in prodaja, ki jih izvajajo 
posamezniki na prireditvah, kot so 
dobrodelne prireditve ali sejmi in srečanja 
lokalnih skupnosti, ne bi smele spadati na 
področje uporabe te uredbe.

(15) Pravila Unije se uporabljajo samo za 
podjetja, torej za subjekte, ki stalno in 
organizirano opravljajo gospodarsko 
dejavnost, katere namen je zaslužek.
Operacije, kot so občasno ravnanje z živili, 
občasna dobava prehranskih proizvodov, 
strežba jedi in prodaja ali zastonjska 
oskrba s prehranskimi proizvodi, ki jih 
izvajajo posamezniki, na primer na 
dobrodelnih prireditvah, sejmih in 
srečanjih lokalnih skupnosti, pa tudi 
prodaja prehranskih proizvodov v 
različnih oblikah neposrednega trženja 
kmetijskih proizvodov, ne spadajo v 
področje uporabe te uredbe.

Or. it

Predlog spremembe 109
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15a) Da mala in srednje velika podjetja v 
sektorju tradicionalne živilske proizvodnje 
in trgovine na drobno z živili, kamor 
sodijo tudi javne gostinske storitve, ne bi 
bila preobremenjena, je treba 
nepredpakirane proizvode, ki jih ta 
podjetja prodajajo javnosti, izvzeti iz 
zahteve o označevanju. 

Or. el
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Predlog spremembe 110
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(24) Nekatere sestavine ali druge snovi ali 
proizvodi (na primer pomožna tehnološka 
sredstva), kadar se uporabljajo v 
proizvodnji živil in so v njih še vedno 
prisotni, so vzrok alergij ali 
preobčutljivosti pri potrošnikih, pri čemer 
so nekatere od teh alergij oziroma 
preobčutljivosti nevarne za zdravje 
potrošnikov. Pomembno je, da se 
zagotovijo informacije o prisotnosti 
aditivov za živila, pomožnih tehnoloških 
sredstev in drugih snovi ali proizvodov, ki 
lahko povzročijo alergije ali 
preobčutljivosti, tako da lahko potrošniki z 
alergijo ali preobčutljivostjo na hrano 
sprejmejo varne odločitve na podlagi 
prejetih informacij.

(24) Nekatere sestavine ali druge snovi ali 
proizvodi (na primer pomožna tehnološka 
sredstva), kadar se uporabljajo v 
proizvodnji živil in so v njih še vedno 
prisotni, so lahko vzrok alergij ali 
preobčutljivosti pri nekaterih osebah, pri 
čemer so nekatere od teh alergij oziroma 
preobčutljivosti nevarne za zdravje 
potrošnikov. Zato je pomembno, da se 
zagotovijo informacije o prisotnosti 
aditivov za živila, pomožnih tehnoloških 
sredstev in drugih snovi ali proizvodov, za 
katere je znanstveno dokazano, da 
povzročajo alergijske reakcije ali ki lahko 
povzročijo alergije ali preobčutljivosti, 
tako da lahko potrošniki, zlasti tisti z 
alergijo ali preobčutljivostjo na hrano,
sprejmejo varne odločitve zase na podlagi 
prejetih informacij. Navesti bi bilo treba že 
sledove alergenov, da bi lahko osebe s 
hudo alergijo sprejele varno odločitev. V 
ta namen je treba pripraviti skupna 
pravila.

Or. sv

Predlog spremembe 111
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

(27) Da se potrošnikom zagotovijo
informacije o živilih, ki so nujne za 
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ozaveščeno izbiro, bi morale biti na 
mešanih alkoholnih pijačah navedene tudi 
informacije o njihovih sestavinah.

ozaveščeno izbiro, bi morale biti na 
alkoholnih pijačah navedene tudi 
informacije o njihovih sestavinah.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(27 a) V skladu z resolucijo Evropskega 
parlamenta, mnenjem Evropskega-
socialnega odbora1, delom Komisije in 
zaskrbljenostjo splošne javnosti nad 
škodljivimi učinki alkohola, zlasti pri 
mladih in ranljivih potrošnikih, Komisija 
skupaj z državami članicami pripravi 
opredelitev pijač alkopop, ki so 
namenjene zlasti mladim. Zaradi svoje 
alkoholne narave morajo zanje veljati 
strožje zahteve označevanja, v trgovinah 
pa morajo biti jasno ločene od 
brezalkoholnih pijač.
__________________
1 UL C 77, 31. 3. 2009, str. 81.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 21 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 113
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(28) Prav tako je pomembno, da se 
potrošnikom zagotovijo informacije o 
drugih alkoholnih pijačah. Posebna pravila 
Unije že obstajajo za označevanje vina. 
Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. 
oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne 
ureditve kmetijskih trgov in o posebnih 
določbah za nekatere kmetijske proizvode 
(Uredba o enotni SUT) določa pravila, ki 
zagotavljajo varstvo in ustrezno 
obveščenost potrošnikov. Zato je primerno, 
da se na tej stopnji vino izvzame iz 
obveznosti glede navedbe sestavin in 
označbe hranilne vrednosti. Podobno je 
varstvo potrošnikov v zvezi z določenimi 
alkoholnimi pijačami zagotovljeno tudi z 
Uredbo Sveta (EGS) št. 1601/91 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 ter z Uredbo 
(ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač. Zato bi se moralo isto izvzetje 
uporabljati tudi za pijače, zajete v 
navedenih uredbah.

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Unije že obstajajo 
za označevanje vina. Uredba Sveta (ES) št. 
1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o 
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih 
trgov in o posebnih določbah za nekatere 
kmetijske proizvode (Uredba o enotni 
SUT) določa pravila, ki zagotavljajo
varstvo in ustrezno obveščenost 
potrošnikov. Zato je primerno, da se na tej 
stopnji vino izvzame iz obveznosti glede 
navedbe sestavin in označbe hranilne 
vrednosti. Podobno je varstvo potrošnikov 
v zvezi z določenimi alkoholnimi pijačami 
zagotovljeno tudi z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1601/91 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 ter z Uredbo (ES) št. 110/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač. Zato bi se 
moralo isto izvzetje uporabljati tudi za 
pijače, zajete v navedenih uredbah.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 114
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(29) Enako je treba obravnavati pijače, 
primerljive z vinom, aromatizirana vina, 
aromatizirane pijače na osnovi vina, 
aromatizirane mešane pijače iz vinskih 
proizvodov in žgane pijače ter zagotoviti, 
da za vse te pijače veljajo enake 
zakonodajne zahteve glede informacij o 
živilih. Zato bi moralo izvzetje iz 
obveznosti glede navedbe sestavin in 
označbe hranilne vrednosti veljati tudi za 
pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola in so 
pridobljene s fermentacijo sadja ali 
zelenjave, ter za medico in vse vrste piva.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, (Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)), Michèle 
Rivasi, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(30) Vendar bi morala Komisija v petih 
letih od začetka veljavnosti te uredbe 
pripraviti poročilo, v katerem navede, ali bi 
morale biti nekatere kategorije pijač 
izvzete zlasti iz obveznosti glede navedbe 
informacij o energijski vrednosti, ter 
navesti razloge za utemeljitev morebitnih 
izvzetij, ob upoštevanju potrebe po 
zagotovitvi skladnosti z drugimi ustreznimi 
politikami Unije. Komisija lahko po 
potrebi predlaga posebne zahteve v okviru 
te uredbe.

(30) Vendar bi morala Komisija v petih 
letih od začetka veljavnosti te uredbe 
pripraviti poročilo, v katerem navede, ali bi 
morale biti katere kategorije alkoholnih 
pijač izvzete zlasti iz obveznosti glede 
navedbe informacij o energijski vrednosti, 
ter navesti razloge za utemeljitev 
morebitnih izvzetij, ob upoštevanju potrebe 
po zagotovitvi skladnosti z drugimi 
ustreznimi politikami Unije. Komisija 
mora, če je ustrezno, predlagati posebne 
zahteve v okviru te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 116
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(30) Vendar bi morala Komisija v petih 
letih od začetka veljavnosti te uredbe 
pripraviti poročilo, v katerem navede, ali bi 
morale biti nekatere kategorije pijač 
izvzete zlasti iz obveznosti glede navedbe 
informacij o energijski vrednosti, ter 
navesti razloge za utemeljitev morebitnih 
izvzetij, ob upoštevanju potrebe po 
zagotovitvi skladnosti z drugimi ustreznimi 
politikami Unije. Komisija lahko po 
potrebi predlaga posebne zahteve v okviru 
te uredbe.

(30) Vendar bi morala Komisija v petih 
letih od začetka veljavnosti te uredbe 
pripraviti poročilo, v katerem navede, ali bi 
morale biti alkoholne pijače izvzete zlasti 
iz obveznosti glede navedbe informacij o 
energijski vrednosti, ter navesti razloge za 
utemeljitev morebitnih izvzetij, ob 
upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
skladnosti z drugimi ustreznimi politikami 
Unije. Komisija lahko po potrebi predlaga 
posebne zahteve v okviru te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da bi kategorije alkoholnih pijač obravnavali drugače za namene označevanja 
sestavin, hranilne ali energijske vrednosti. Komisija mora pet let po začetku veljavnosti nove 
uredbe v poročilu obravnavati vse vidike. Uvedba morebitne različne obravnave na predlog 
Sveta je nova, Parlament pa je v prvi obravnavi soglašal, da med kategorijami alkoholnih 
pijač ne sme biti razlikovanja.

Predlog spremembe 117
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(31) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila bi morala biti podana kadar 
koli je verjetno, da bo odsotnost teh 
informacij potrošnika zavedla glede prave 
države izvora ali kraja porekla tega 
proizvoda. V vsakem primeru bi morala 
biti navedba države izvora ali kraja porekla 
podana na način, ki ne zavede potrošnika, 
in bi morala temeljiti na jasno opredeljenih 

(31) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila bi morala biti obvezno 
podana v skladu s členom 25 ter kadar koli 
je verjetno, da bo odsotnost teh informacij 
potrošnika zavedla glede prave države 
izvora ali kraja porekla tega proizvoda. V 
vsakem primeru bi morala biti navedba 
države izvora ali kraja porekla podana na 
način, ki ne zavede potrošnika, in bi morala 
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merilih, ki zagotavljajo enake konkurenčne 
pogoje za industrijo in izboljšujejo 
potrošnikovo razumevanje informacij v 
zvezi z državo izvora ali krajem porekla 
živila. Takšna merila se ne bi smela 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

temeljiti na jasno opredeljenih merilih, ki 
zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za 
industrijo in izboljšujejo potrošnikovo 
razumevanje informacij v zvezi z državo 
izvora ali krajem porekla živila. Takšna 
merila se ne uporabljajo za navedbe, 
povezane z imenom ali naslovom nosilca 
živilske dejavnosti.

Or. it
Obrazložitev

Cfr. emendamento 309 della posizione del Parlamento in I lettura.

Predlog spremembe 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(31) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila bi moral biti podana kadar 
koli je verjetno, da bo odsotnost teh 
informacij potrošnika zavedla glede prave 
države izvora ali kraja porekla tega 
proizvoda. V vsakem primeru bi morala 
biti navedba države izvora ali kraja porekla 
podana na način, ki ne zavede potrošnika, 
in bi morala temeljiti na jasno opredeljenih 
merilih, ki zagotavljajo enake konkurenčne 
pogoje za industrijo in izboljšujejo 
potrošnikovo razumevanje informacij v 
zvezi z državo izvora ali krajem porekla 
živila. Takšna merila se ne bi smela 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

(31) Navedba države ali kraja porekla 
živila je obvezna v skladu s členom 9(1)(i) 
in kadar koli je verjetno, da bo 
pomanjkanje teh informacij potrošnika 
zavedlo glede prave države izvora ali kraja 
porekla navedenega izdelka. V vsakem 
primeru bi morala biti navedba države 
izvora ali kraja porekla podana na način, ki 
ne zavede potrošnika, in bi morala temeljiti 
na jasno opredeljenih merilih, ki 
zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za 
industrijo in izboljšujejo potrošnikovo 
razumevanje informacij v zvezi z državo 
izvora ali krajem porekla živila. Takšna 
merila se ne bi smela uporabljati za 
navedbe, povezane z imenom ali naslovom 
nosilca živilske dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 309 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 119
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(32) V nekaterih primerih nosilci živilske 
dejavnosti morda želijo neobvezno navesti 
izvor živila in s tem pozornost potrošnikov 
usmeriti na lastnosti svojega proizvoda.
Takšne navedbe bi morale biti prav tako 
skladne z usklajenimi merili.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 120
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(33) V Uniji je navedba izvora, kot 
posledica krize zaradi goveje 
spongiformne encefalopatije, trenutno 
obvezna za goveje meso in proizvode iz 
govejega mesa, kar je pri potrošnikih 
vzbudilo pričakovanja. Ocena učinka 
Komisije potrjuje, da je izvor mesa, kot 
kaže, poglavitna skrb potrošnikov. V Uniji 
so še druge vrste mesa široke potrošnje, 
npr. prašičje, ovčje, kozje in perutninsko 
meso. Zato je primerno, da se tudi za te 
proizvode predpiše obvezna označba 
izvora. Posebne zahteve po navedbi izvora 
bi lahko bile za različne vrste mesa 
različne glede na značilnosti posamezne 
živalske vrste. Primerno je, da se z 
izvedbenimi pravili predvidi vzpostavitev 
obveznih zahtev, ki bi lahko bile ob 
upoštevanju načela sorazmernosti in 
upravne obremenitve nosilcev živilske 
dejavnosti in izvršnih organov za različne 

črtano
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vrste mesa različne.
__________________
15. Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 
o uvedbi sistema za identifikacijo in 
registracijo govedi ter o označevanju 
govejega mesa in proizvodov iz govejega 
mesa(UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

Or. nl

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se obvezno označevanje izvora in porekla prašičjega, ovčjega, kozjega 
in perutninskega mesa ne pojmuje kot označevanje kakovosti. Hrana po vsej EU mora biti 
visoko kakovostna, ne glede na to, v kateri državi članici je bila proizvedena. Obvezno 
označevanje izvora bo podjetja dodatno obremenilo.

Predlog spremembe 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(33) V Uniji je navedba izvora, kot 
posledica krize zaradi goveje spongiformne
encefalopatije, trenutno obvezna za goveje 
meso in proizvode iz govejega mesa, kar je 
pri potrošnikih vzbudilo pričakovanja. 
Ocena učinka Komisije potrjuje, da je izvor 
mesa, kot kaže, poglavitna skrb 
potrošnikov. V Uniji so še druge vrste 
mesa široke potrošnje, npr. prašičje, ovčje, 
kozje in perutninsko meso. Zato je 
primerno, da se tudi za te proizvode 
predpiše obvezna označba izvora. Posebne 
zahteve po navedbi izvora bi lahko bile za 
različne vrste mesa različne glede na 
značilnosti posamezne živalske vrste. 
Primerno je, da se z izvedbenimi pravili 
predvidi vzpostavitev obveznih zahtev, ki 
bi lahko bile ob upoštevanju načela 
sorazmernosti in upravne obremenitve 
nosilcev živilske dejavnosti in izvršnih 

(33) V Uniji je navedba izvora, kot 
posledica krize zaradi goveje spongiformne 
encefalopatije, trenutno obvezna za goveje 
meso in proizvode iz govejega mesa, kar je 
pri potrošnikih vzbudilo pričakovanja. 
Ocena učinka Komisije potrjuje, da je izvor 
mesa, kot kaže, poglavitna skrb 
potrošnikov. V Uniji so še druge vrste 
mesa široke potrošnje, npr. prašičje, ovčje, 
kozje in perutninsko meso. Zato je 
primerno, da se tudi za te proizvode 
predpiše obvezna označba izvora ter za 
proizvode, uporabljene v predelanih 
živilih. Posebne zahteve po navedbi izvora 
bi lahko bile za različne vrste mesa različne 
glede na značilnosti posamezne živalske 
vrste. Primerno je, da se z izvedbenimi 
pravili predvidi vzpostavitev obveznih 
zahtev, ki bi lahko bile ob upoštevanju 
načela sorazmernosti in upravne 



PE460.950v01-00 12/155 AM\861438SL.doc

SL

organov za različne vrste mesa različne. obremenitve nosilcev živilske dejavnosti in 
izvršnih organov za različne vrste mesa 
različne.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da potrošniki poznajo izvor mesa, pa tudi, da je meso uporabljeno v predelani 
hrani.  Sicer lahko pride do zavajanja potrošnikov, ki lahko sklepajo, da meso izvira iz istega 
kraja kot predelan proizvod, čeprav to morda sploh ni tako.  Veliko potrošnikov je zelo 
pozornih na dobro počutje živali ter vpliv na okolje, ki ga ima prevoz mesa na dolge razdalje, 
zato morajo biti informacije na voljo.

Predlog spremembe 122
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(33) V Uniji je navedba izvora, kot 
posledica krize zaradi goveje spongiformne 
encefalopatije, trenutno obvezna za goveje 
meso in proizvode iz govejega mesa, kar je 
pri potrošnikih vzbudilo pričakovanja.
Ocena učinka Komisije potrjuje, da je izvor
mesa, kot kaže, poglavitna skrb 
potrošnikov. V Uniji so še druge vrste 
mesa široke potrošnje, npr. prašičje, ovčje, 
kozje in perutninsko meso. Zato je 
primerno, da se tudi za te proizvode 
predpiše obvezna označba izvora. Posebne 
zahteve po navedbi izvora bi lahko bile za 
različne vrste mesa različne glede na 
značilnosti posamezne živalske vrste.
Primerno je, da se z izvedbenimi pravili 
predvidi vzpostavitev obveznih zahtev, ki 
bi lahko bile ob upoštevanju načela 
sorazmernosti in upravne obremenitve 
nosilcev živilske dejavnosti in izvršnih 
organov za različne vrste mesa različne.

(33) V Uniji je navedba izvora, kot 
posledica krize zaradi goveje spongiformne 
encefalopatije, trenutno obvezna za goveje 
meso in proizvode iz govejega mesa, kar je 
pri potrošnikih vzbudilo pričakovanja. 
Ocena učinka Komisije potrjuje, da je izvor 
mesa, kot kaže, poglavitna skrb 
potrošnikov. V Uniji so še druge vrste 
mesa široke potrošnje, npr. prašičje, ovčje, 
kozje in perutninsko meso. Zato je 
primerno, da se tudi za te proizvode 
predpiše obvezna označba izvora. Z 
izvedbenimi pravili je treba predvideti
vzpostavitev obveznih zahtev.

Or. it
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Predlog spremembe 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(33) V Uniji je navedba izvora, kot 
posledica krize zaradi goveje spongiformne 
encefalopatije, trenutno obvezna za goveje 
meso in proizvode iz govejega mesa, kar je 
pri potrošnikih vzbudilo pričakovanja. 
Ocena učinka Komisije potrjuje, da je izvor 
mesa, kot kaže, poglavitna skrb 
potrošnikov. V Uniji so še druge vrste 
mesa široke potrošnje, npr. prašičje, ovčje, 
kozje in perutninsko meso. Zato je 
primerno, da se tudi za te proizvode 
predpiše obvezna označba izvora. Posebne 
zahteve po navedbi izvora bi lahko bile za 
različne vrste mesa različne glede na 
značilnosti posamezne živalske vrste. 
Primerno je, da se z izvedbenimi pravili 
predvidi vzpostavitev obveznih zahtev, ki 
bi lahko bile ob upoštevanju načela 
sorazmernosti in upravne obremenitve 
nosilcev živilske dejavnosti in izvršnih 
organov za različne vrste mesa različne.

(33) V Uniji je navedba izvora, kot 
posledica krize zaradi goveje spongiformne 
encefalopatije, trenutno obvezna za goveje 
meso in proizvode iz govejega mesa, kar je 
pri potrošnikih vzbudilo pričakovanja. 
Ocena učinka Komisije potrjuje, da je izvor 
mesa, kot kaže, poglavitna skrb 
potrošnikov. V Uniji so še druge vrste 
mesa široke potrošnje, npr. prašičje, ovčje, 
kozje in perutninsko meso. Zato je 
primerno, da se tudi za te proizvode 
predpiše obvezna označba izvora ter za 
proizvode, uporabljene v predelanih 
živilih. Za meso in perutnino se država 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. Posebne zahteve po navedbi izvora 
bi lahko bile za različne vrste mesa različne 
glede na značilnosti posamezne živalske 
vrste. Primerno je, da se z izvedbenimi 
pravili predvidi vzpostavitev obveznih 
zahtev, ki bi lahko bile ob upoštevanju 
načela sorazmernosti in upravne 
obremenitve nosilcev živilske dejavnosti in 
izvršnih organov za različne vrste mesa 
različne.

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 
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Predlog spremembe 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(33a) Pričakovanja potrošnikov v zvezi z 
informacijami o poreklu glavnih živilskih 
sestavnih so zelo velika, zlasti pri živilih iz 
ene same sestavine ter za sestavine, ki so 
glavni del končnega živila. Predvideti je 
torej treba obvezno deklaracijo o poreklu 
sestavin, iz katerih je proizvedeno 50 % 
živila ali več.
Posebne zahteve po navedbi porekla bi 
lahko bile za različne sestavine različne 
glede na njihove značilnosti in uporabo. 
Predvideti je treba pripravo izvedbenih 
ukrepov ob upoštevanju načela 
sorazmernosti in upravne obremenitve 
nosilcev živilske dejavnosti in organov, ki 
so zadolženi za izvajanje zakonodaje.

Or. fr

Predlog spremembe 125
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(34) Določbe o obvezni označbi izvora so 
bile oblikovane na podlagi vertikalnega 
pristopa na primer za med, sadje in 
zelenjavo, ribe, goveje meso in proizvode 
iz govejega mesa in oljčno olje. Treba je 
preučiti možnost za razširitev obveznega 
označevanja izvora na druga živila. Zato 
je primerno Komisijo zaprositi za pripravo 
poročil, ki bi zajemala naslednja živila: 
vrste mesa, ki ni goveje, prašičje, ovčje, 
kozje ali perutninsko meso; mleko; mleko, 

črtano
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ki se uporablja kot sestavina v mlečnih 
proizvodih; meso, ki se uporablja kot 
sestavina; nepredelana živila; proizvode z 
eno samo sestavino; sestavine, ki 
predstavljajo več kot 50 % živila. Ker je 
mleko eden od proizvodov, za katerega je 
navedba izvora še posebej zanimiva, bi 
moralo biti poročilo Komisije o tem 
proizvodu na voljo čim prej. Komisija 
lahko na podlagi sklepov iz teh poročil 
predloži predloge za spremembo zadevnih 
določb zakonodaje Unije ali da nove 
pobude, po potrebi po posameznih 
sektorjih.
__________________
20. Uredba Komisije (ES) št. 1019/2002 z 
dne 13. junija 2002 o tržnih standardih za 
oljčno olje (UL L 155, 14.6.2002, str. 27).

Or. nl

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se obvezno označevanje izvora in porekla prašičjega, ovčjega, kozjega 
in perutninskega mesa ne more pojmovati kot označevanje kakovosti. Isto velja za mleko, 
mlečne proizvode in nepredelano hrano. Hrana mora biti visoko kakovostna po vsej EU, ne 
glede na to, v kateri državi članici je bila proizvedena. Obvezno označevanje izvora bo 
podjetja dodatno obremenilo.

Predlog spremembe 126
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(34) Določbe o obvezni označbi izvora so 
bile oblikovane na podlagi vertikalnega 
pristopa na primer za med, sadje in 
zelenjavo, ribe, goveje meso in proizvode 
iz govejega mesa in oljčno olje. Treba je 
preučiti možnost za razširitev obveznega 
označevanja izvora na druga živila. Zato je 
primerno Komisijo zaprositi za pripravo 
poročil, ki bi zajemala naslednja živila: 

(34) Določbe o obvezni označbi izvora so 
bile oblikovane na podlagi vertikalnega 
pristopa na primer za med, sadje in 
zelenjavo, ribe, goveje meso in proizvode 
iz govejega mesa in oljčno olje. Treba je 
razširiti obvezno označevanje izvora na 
druga živila, kot so  vrste mesa, ki ni 
goveje, mleko, mleko, ki se uporablja kot 
sestavina v mlečnih proizvodih; meso, ki se 



PE460.950v01-00 16/155 AM\861438SL.doc

SL

vrste mesa, ki ni goveje, prašičje, ovčje, 
kozje ali perutninsko meso; mleko; mleko, 
ki se uporablja kot sestavina v mlečnih 
proizvodih; meso, ki se uporablja kot 
sestavina; nepredelana živila; proizvode z 
eno samo sestavino; sestavine, ki 
predstavljajo več kot 50 % živila. Ker je 
mleko eden od proizvodov, za katerega je 
navedba izvora še posebej zanimiva, bi 
moralo biti poročilo Komisije o tem 
proizvodu na voljo čim prej. Komisija 
lahko na podlagi sklepov iz teh poročil 
predloži predloge za spremembo zadevnih 
določb zakonodaje Unije ali da nove 
pobude, po potrebi po posameznih 
sektorjih.

uporablja kot sestavina; nepredelana živila; 
proizvode z eno samo sestavino; Ker je 
mleko eden od proizvodov, za katerega je 
navedba izvora še posebej zanimiva, bi 
moralo biti poročilo Komisije o tem 
proizvodu na voljo čim prej. Komisija 
lahko na podlagi sklepov iz teh poročil 
predloži predloge za spremembo zadevnih 
določb zakonodaje Unije ali da nove 
pobude, po potrebi po posameznih 
sektorjih.

Or. it

Predlog spremembe 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(34) Določbe o obvezni označbi izvora so 
bile oblikovane na podlagi vertikalnega 
pristopa na primer za med, sadje in 
zelenjavo, ribe, goveje meso in proizvode 
iz govejega mesa in oljčno olje. Treba je 
preučiti možnost za razširitev obveznega 
označevanja izvora na druga živila. Zato je 
primerno Komisijo zaprositi za pripravo 
poročil, ki bi zajemala naslednja živila:
vrste mesa, ki ni goveje, prašičje, ovčje, 
kozje ali perutninsko meso; lait; mleko, ki 
se uporablja kot sestavina v mlečnih 
proizvodih; meso, ki se uporablja kot 
sestavina; nepredelana živila; sestavine, ki 
predstavljajo več kot 50 % živila. Ker je 
mleko eden od proizvodov, za katerega je 
navedba izvora še posebej zanimiva, bi 
moralo biti poročilo Komisije o tem 
proizvodu na voljo čim prej. Komisija 

(34) Določbe o obvezni označbi izvora so 
bile oblikovane na podlagi vertikalnega 
pristopa na primer za med, sadje in 
zelenjavo, ribe, goveje meso in proizvode 
iz govejega mesa in oljčno olje. Treba je 
preučiti možnost za razširitev obveznega 
označevanja izvora na druga živila. Zato je 
primerno Komisijo zaprositi za pripravo 
poročil, ki bi zajemala naslednja živila: 
vrste mesa, ki ni goveje, prašičje, ovčje, 
kozje ali perutninsko meso; mleko, mleko, 
ki se uporablja kot sestavina v mlečnih 
proizvodih; meso, ki se uporablja kot 
sestavina; nepredelana živila. Ker je mleko 
eden od proizvodov, za katerega je 
navedba izvora še posebej zanimiva, bi 
moralo biti poročilo Komisije o tem 
proizvodu na voljo čim prej. Komisija 
lahko na podlagi sklepov iz teh poročil 
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lahko na podlagi sklepov iz teh poročil 
predloži predloge za spremembo zadevnih 
določb zakonodaje Unije ali da nove 
pobude, po potrebi po posameznih 
sektorjih.

predloži predloge za spremembo zadevnih 
določb zakonodaje Unije ali da nove 
pobude, po potrebi po posameznih 
sektorjih.

Or. fr

Predlog spremembe 128
Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(34) Določbe o obvezni označbi izvora so 
bile oblikovane na podlagi vertikalnega 
pristopa na primer za med, sadje in 
zelenjavo, ribe, goveje meso in proizvode 
iz govejega mesa in oljčno olje. Treba je 
preučiti možnost za razširitev obveznega 
označevanja izvora na druga živila. Zato je 
primerno Komisijo zaprositi za pripravo 
poročil, ki bi zajemala naslednja živila: 
vrste mesa, ki ni goveje, prašičje, ovčje, 
kozje ali perutninsko meso; mleko; mleko, 
ki se uporablja kot sestavina v mlečnih 
proizvodih; meso, ki se uporablja kot 
sestavina; nepredelana živila; proizvode z 
eno samo sestavino; sestavine, ki 
predstavljajo več kot 50 % živila. Ker je 
mleko eden od proizvodov, za katerega je 
navedba izvora še posebej zanimiva, bi 
moralo biti poročilo Komisije o tem 
proizvodu na voljo čim prej. Komisija 
lahko na podlagi sklepov iz teh poročil 
predloži predloge za spremembo zadevnih 
določb zakonodaje Unije ali da nove 
pobude, po potrebi po posameznih 
sektorjih.

(34) Določbe o obvezni označbi izvora so 
bile oblikovane na podlagi vertikalnega 
pristopa na primer za med, sadje in 
zelenjavo, ribe, goveje meso in proizvode 
iz govejega mesa in oljčno olje. Treba je 
preučiti možnost za razširitev obveznega 
označevanja izvora na druga živila. Zato je 
zaradi varstva potrošnikov treba obvezno 
navesti poreklo za naslednja živila: vrste 
mesa, ki ni goveje, prašičje, ovčje, kozje ali 
perutninsko meso; mleko; mleko, ki se 
uporablja kot sestavina v mlečnih 
proizvodih; meso, ki se uporablja kot 
sestavina; nepredelana živila; proizvode z 
eno samo sestavino; sestavine, ki 
predstavljajo več kot 50 % živila. Ker je 
mleko eden od proizvodov, za katerega je 
navedba izvora še posebej zanimiva, bi 
moralo biti poročilo Komisije o tem 
proizvodu na voljo čim prej. Komisija 
lahko na podlagi sklepov iz teh poročil 
predloži predloge za spremembo zadevnih 
določb zakonodaje Unije ali da nove 
pobude, po potrebi po posameznih 
sektorjih.

Or. it
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Predlog spremembe 129
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(35) Nepreferencialna pravila Unije o 
poreklu blaga so določena v Uredbi Sveta 
(EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 
o carinskem zakoniku Skupnosti, njene 
izvedbene določbe pa v Uredbi Komisije 
(EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o 
določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2913/92 o carinskem zakoniku 
Skupnosti. Določitev države izvora živil bo 
temeljila na teh pravilih, ki so dobro 
znana trgovskim subjektom in upravam in 
bi morala olajšati njihovo izvajanje.

črtano

__________________
22. UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

Or. it

Predlog spremembe 130
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(42) Informacije o hranilni vrednosti živil 
bi morale biti glede na sedanjo raven 
znanja o prehrani preproste in zlahka 
razumljive, saj to nagovarja povprečnega 
potrošnika in izpolnjuje namen 
informiranja, zaradi katerega je bilo 
označevanje uvedeno. Če so informacije o
hranilni vrednosti deloma na sprednji in 
deloma na zadnji strani embalaže, bi to 
potrošnike utegnilo zmesti. Tako bi 
morala biti označba hranilne vrednosti v
istem vidnem polju. Hkrati bi se lahko 

(42) Informacije o hranilni vrednosti živil 
bi morale biti glede na sedanjo raven 
znanja o prehrani preproste in zlahka 
razumljive, saj to nagovarja povprečnega 
potrošnika in izpolnjuje namen 
informiranja, zaradi katerega je bilo 
označevanje uvedeno. Raziskave so
pokazale, da želijo potrošniki informacije 
o štirih osnovnih hranilnih snoveh 
(maščobi, nasičenih maščobnih kislinah, 
sladkorju in soli) ter o energijski vrednosti 
v osrednjem vidnem polju ali na sprednji 
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nekatere informacije, npr. na sprednji 
strani embalaže, neobvezno ponovile.
Prosta izbira informacij, ki bi se lahko 
ponovile, bi potrošnike utegnila zmesti. 
Zato je treba pojasniti, katere informacije 
se lahko ponovijo, da se tako zagotovi, da 
lahko potrošniki pri kupovanju živil brez 
težav vidijo bistvene informacije o hranilni 
vrednosti.

strani embalaže, saj se jim zdijo koristne 
pri odločanju o nakupu. Zato morajo biti 
ta omejena količina informacij o hranilni 
vrednosti obvezno na sprednji strani 
embalaže, na zadnji pa je obvezna 
popolnejša označba hranilne vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(42) Informacije o hranilni vrednosti živil 
bi morale biti glede na sedanjo raven 
znanja o prehrani preproste in zlahka 
razumljive, saj to nagovarja povprečnega 
potrošnika in izpolnjuje namen 
informiranja, zaradi katerega je bilo 
označevanje uvedeno. Če so informacije o 
hranilni vrednosti deloma na sprednji in 
deloma na zadnji strani embalaže, bi to 
potrošnike utegnilo zmesti. Tako bi 
morala biti označba hranilne vrednosti v 
istem vidnem polju. Hkrati bi se lahko 
nekatere informacije, npr. na sprednji 
strani embalaže, neobvezno ponovile. 
Prosta izbira informacij, ki bi se lahko 
ponovile, bi potrošnike utegnila zmesti. 
Zato je treba pojasniti, katere informacije 
se lahko ponovijo, da se tako zagotovi, da
lahko potrošniki pri kupovanju živil brez 
težav vidijo bistvene informacije o hranilni 
vrednosti.

(42) Informacije o hranilni vrednosti živil 
bi morale biti glede na sedanjo raven 
znanja o prehrani preproste in zlahka 
razumljive, saj to nagovarja povprečnega 
potrošnika in izpolnjuje namen 
informiranja, zaradi katerega je bilo 
označevanje uvedeno. Najpomembnejši 
elementi informacij o hranilni vrednosti 
morajo biti navedeni na sprednji strani, 
popolne informacije o hranilni vrednosti pa
na zadnji strani. S tem bi potrošnikom 
zagotovili, da lahko pri kupovanju živil 
brez težav vidijo bistvene informacije o 
hranilni vrednosti.

Or. en
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Obrazložitev

Najpomembnejše informacije morajo biti jasno navedene na sprednji strani proizvoda, da 
lahko potrošniki brez težav primerjajo podobne proizvode in se na podlagi informacij 
odločijo za bolj zdravo možnost.

Predlog spremembe 132
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(43) Da bi spodbudili nosilce živilske 
dejavnosti k neobveznemu zagotavljanju 
informacij, vsebovanih v označbi hranilne 
vrednosti za živila, kot so alkoholne pijače 
in nepredpakirana živila, ki so lahko 
izvzeta iz označbe hranilne vrednosti, bi 
morala biti dana možnost navedbe zgolj 
določenih elementov označbe hranilne 
vrednosti. Kljub temu je primerno, da se 
jasno določijo informacije, ki se lahko 
zagotovijo neobvezno, s čimer se prepreči, 
da bi bil potrošnik zaveden zaradi proste 
izbire nosilca živilske dejavnosti.

(43) Da bi spodbudili nosilce živilske 
dejavnosti k neobveznemu zagotavljanju 
informacij, vsebovanih v označbi hranilne 
vrednosti npr. za nepredpakirana živila, ki 
so lahko izvzeta iz označbe hranilne 
vrednosti, bi morala biti dana možnost 
navedbe zgolj določenih elementov 
označbe hranilne vrednosti. Kljub temu je 
primerno, da se jasno določijo informacije, 
ki se lahko zagotovijo neobvezno, s čimer 
se prepreči, da bi bil potrošnik zaveden 
zaradi proste izbire nosilca živilske 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 133
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(44) Navedba hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, ali njen prikaz z 
grafičnimi oblikami ali simboli je nedavno 
še napredovala v nekaterih državah 
članicah in organizacijah v živilskem 
sektorju. Zaradi takšnih dodatnih oblik 
navajanja in prikaza lahko potrošniki lažje 
razumejo označbo hranilne vrednosti.
Vendar v vsej Uniji ni dovolj dokazov o 

(44) Navedba hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, ali njen prikaz z 
grafičnimi oblikami ali simboli je nedavno 
še napredovala v nekaterih državah 
članicah in organizacijah v živilskem 
sektorju. Zaradi takšnih dodatnih oblik 
navajanja in prikaza lahko potrošniki lažje 
razumejo označbo hranilne vrednosti.
Razpoložljivi dokazi kažejo, da je 
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tem, kako povprečen potrošnik razume in 
uporablja drugače navedene ali prikazane 
informacije. Zato je primerno, da se 
omogočijo drugačne oblike navajanja in 
prikaza, ki bodo izdelane na podlagi 
meril, določenih v tej uredbi, in pozvati 
Komisijo, naj pripravi poročilo o uporabi 
teh oblik navajanja in prikaza, njihovem 
vplivu na notranji trg in priporočljivosti 
nadaljnjega usklajevanja.

poenostavljen sistem označevanja, ki
obsega večbarvno kodiranje za lažje in 
hitrejše razumevanje informacij o 
hranilni vrednosti, za potrošnike najboljša 
in zaželena možnost.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 33(3).

Predlog spremembe 134
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(50) Države članice ne bi smele imeti 
možnosti sprejemanja nacionalnih 
predpisov o zadevah, izrecno usklajenih s 
to uredbo, razen če to ni dovoljeno z 
zakonodajo Unije. Ta uredba državam 
članicam ne bi smela preprečevati sprejetja 
nacionalnih predpisov o zadevah, ki s to 
uredbo niso izrecno usklajene.

(50) Države članice ne bi smele imeti 
možnosti sprejemanja nacionalnih 
predpisov o zadevah, izrecno usklajenih s 
to uredbo, razen če to ni dovoljeno z 
zakonodajo Unije. Ta uredba državam 
članicam ne bi smela preprečevati sprejetja 
nacionalnih predpisov o zadevah, ki s to 
uredbo niso izrecno usklajene, če države 
članice dokažejo, zakaj so ti ukrepi 
potrebni in določijo korake, ki jih bodo 
naredile, da bi zagotovile, da se bodo 
izvajali na način, ki bo v kar najmanjši 
meri oviral trgovino.

Or. el
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Predlog spremembe 135
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(58) Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da 
v skladu s členom 290 PDEU sprejeme 
delegirane akte, med drugim glede 
zagotavljanja nekaterih obveznih podatkov 
na druge načine kot na embalaži ali 
označbi, seznama živil, za katera ni treba 
navesti seznama sestavin, ponovnega 
pregleda seznama snovi ali proizvodov, ki 
povzročajo alergije ali preobčutljivosti, ali 
seznama hranilnih snovi, ki se lahko 
navedejo neobvezno. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov.

(58) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejme delegirane akte, med 
drugim glede zagotavljanja nekaterih 
obveznih podatkov na druge načine kot na 
embalaži ali označbi, seznama živil, za 
katera ni treba navesti seznama sestavin, 
ponovnega pregleda seznama snovi ali 
proizvodov, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivosti, ali seznama hranilnih 
snovi, ki se lahko navedejo neobvezno.
Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija mora pri pripravi 
in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje ustreznih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 136
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(59) Zaradi zagotovitve enakih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisijo
pooblastiti, da sprejeme izvedbena pravila, 
med drugim glede načinov navajanja enega 
ali več podatkov s piktogrami ali simboli 
namesto z besedami ali številkami, 
kontrasta med tiskanim besedilom in 

(59) Zaradi zagotovitve enakih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, 
med drugim glede načinov navajanja enega 
ali več podatkov s piktogrami ali simboli 
namesto z besedami ali številkami, 
kontrasta med tiskanim besedilom in 
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ozadjem, načina navedbe datuma 
minimalne trajnosti, načina navedbe države 
izvora ali kraja porekla za meso, 
natančnosti navedenih vrednosti za 
označbo hranilne vrednosti ali navajanja 
označbe hranilne vrednosti na obrok ali 
prehransko enoto. V skladu s členom 291 
PDEU se pravila in splošna načela, ki se 
nanašajo na mehanizme, s katerimi
države članice nadzirajo Komisijo pri 
izvajanju izvedbenih pooblastil, vnaprej 
določijo z uredbo, sprejeto po rednem
zakonodajnem postopku. Do sprejetja 
navedene nove uredbe se še naprej 
uporablja Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil, razen regulativnega 
postopka s pregledom, ki se ne uporablja 
–

ozadjem, načina navedbe datuma 
minimalne trajnosti, načina navedbe države 
izvora ali kraja porekla za meso, 
natančnosti navedenih vrednosti za 
označbo hranilne vrednosti ali navajanja 
označbe hranilne vrednosti na obrok ali 
prehransko enoto. Ta pooblastila bi bilo 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 
182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi 
katerih države članice nadzirajo izvajanje
izvedbenih pooblastil Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 137
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Ta uredba se uporablja za nosilce
živilske dejavnosti na vseh stopnjah 
živilske verige, kadar njihove dejavnosti 
vključujejo zagotavljanje informacij o 
živilih potrošnikom. Uporablja se za vsa 
živila, ki so namenjena končnemu 
potrošniku, vključno z živili, ki jih 
dostavljajo obrati javne prehrane in živili
za dobavo obratom javne prehrane.

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje
živilske verige, kadar gre za zagotavljanje 
informacij o živilih končnim potrošnikom.
Uporablja se za vsa predpakirana živila, ki 
so namenjena dostavi končnemu 
potrošniku, in za živila za dobavo obratom 
javne prehrane.

Ne glede na člen 42 se ta uredba ne 
uporablja za živila, ki se pakirajo 
neposredno na kraju prodaje pred dostavo 
končnemu potrošniku in so namenjena 
takojšnjemu zaužitju.
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Gostinske storitve, ki jih zagotavljajo 
prevozna podjetja, spadajo v področje 
uporabe te uredbe samo v primeru, ko se 
opravljajo na relacijah med dvema 
točkama na ozemlju Unije.

Or. en

Predlog spremembe 138
Renate Sommer

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(e a) "Obrtno proizvedeno živilo" pomeni 
predelano živilo iz proizvodnje, ki temelji 
na tradicionalnih postopkih in vključuje 
vsaj eno stopnjo, ki poteka ročno ali z 
uporabo ročnih orodij in edinstvenih 
tehnik. Za vključitev v to opredelitev mora 
vsaj 50 % zaposlenih v taki proizvodnji 
imeti ustrezne kvalifikacije, opredeljene v 
Direktivi 2005/36/Es Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Or. en

Predlog spremembe 139
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g 

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

g) "kraj porekla"  pomeni vsak kraj, državo 
ali regijo, kjer so izdelki ali sestavine 
kmetijskega izvora v celoti pridobljeni v 
skladu s členom 23(2) Uredbe (EGS) 
št. 2913/92;
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Or. it

Obrazložitev
Glej predlog spremembe 50 stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g 

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

(g) "kraj porekla" pomeni kraj, državo ali 
regijo, kjer so proizvodi ali sestavine 
kmetijskega izvora v celoti pridobljeni, v
skladu s členom 23(2) Uredbe (EGS) št. 
2913/92;

Or. en

Obrazložitev

Določba preprečuje, da bi proizvode prodajali, kot da izvirajo iz države, kjer je "potekala 
zadnja večja gospodarsko utemeljena predelava" (kot je dodajanje polivke proizvodu).

Predlog spremembe 141
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(k) "vidno polje" pomeni vse površine 
embalaže, ki jih je mogoče prebrati z ene 
same točke, ter omogoča hiter in 
enostaven dostop do informacij na 
označbi tako, da je potrošniku omogočeno 
branje teh informacij brez obračanja 
embalaže;

(k) "vidno polje" pomeni vse površine 
embalaže, ki jih je mogoče prebrati z ene 
same točke;

Or. es
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe EP, vloženim v prvi obravnavi (52). Besedilo je dovolj 
jasno brez drugega dela stavka.

Predlog spremembe 142
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o 

Stališče Sveta Predlog spremembe

o) "osnovna(-e) sestavina(-e)" je(so) 
sestavina(-e) živila, ki predstavlja(jo) več 
kot 50 % tega živila ali ki jo(jih) potrošnik 
običajno povezuje z imenom živila in za 
katero se v večini primerov zahteva 
navedba količine;

črtano

Or. it

Obrazložitev
Glej predloge spremembe 56, 57 in 58 stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 143
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(o) "osnovna(-e) sestavina(-e)" je(so) 
sestavina(-e) živila, ki predstavlja(jo) več 
kot 50 % tega živila ali ki jo(jih) potrošnik 
običajno povezuje z imenom živila in za
katero se v večini primerov zahteva 
navedba količine;

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Opredelitev osnovne, pomembne in karakteristično sestavino hrane ni le nepotrebna in 
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zavajajoča, ampak bi imela tudi imela ravno nasproten učinek od želenega, ki je 
poenostavitev zakonodaje. Mnenje Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 144
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(o) "osnovna(-e) sestavina(-e)" je(so) 
sestavina(-e) živila, ki predstavlja(jo) več 
kot 50 % tega živila ali ki jo(jih) potrošnik 
običajno povezuje z imenom živila in za 
katero se v večini primerov zahteva 
navedba količine;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Dodajanje opredelitve osnovne sestavine ni potrebno. Zagovarjamo poenostavitev in zato 
nasprotujemo ustvarjanju novih terminov in konceptov, ki niso v neposredni koristi 
potrošnika.

Predlog spremembe 145
Kartika Tamara Liotard

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(q a) ja (novo) "imitacija živila" pomeni 
živilo, ki po videzu spominja na neko 
drugo živilo in pri katerem je običajno 
uporabljena sestavina v celoti ali deloma 
zmešana ali nadomeščena z drugo.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 146
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar so z zakonodajo o informacijah o 
živilih določene nove zahteve, se upošteva 
potreba po prehodnem obdobju po začetku 
veljavnosti novih zahtev, v katerem se 
lahko živila z označbami, ki niso v skladu z 
novimi zahtevami, dajo v promet, in po 
tem, da se zaloge takšnih živil, ki so bila 
dana v promet pred iztekom prehodnega 
obdobja, še naprej prodajajo, dokler se ne 
porabijo.

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili brezhibno delovanje notranjega trga ter čim bolj zmanjšali odpadno 
embalažo, je običajno, da se pri uvedbi novih zahtev glede označevanja zagotovi prehodno 
obdobje. Dogovor, sprejet v prvi obravnavi v Parlamentu.

Predlog spremembe 147
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ii) roku trajnosti, shranjevanju in varni 
uporabi;

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

Or.el
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Predlog spremembe 148
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. V zvezi s potrebo po obveznih 
informacijah o živilih in da se potrošnikom 
omogoči ozaveščena izbira se upošteva 
splošna potreba večine potrošnikov po 
nekaterih informacijah, ki jim pripisujejo 
poseben pomen, ali vse splošno sprejete 
koristi za potrošnika.

2. V zvezi s potrebo po obveznih 
informacijah o živilih in da se potrošnikom 
omogoči ozaveščena izbira se upošteva 
splošna potreba večine potrošnikov po 
nekaterih informacijah, ki jim pripisujejo 
poseben pomen, ali vse splošno sprejete 
koristi za potrošnika. Treba je preučiti 
mejne stroške iz dodatnih določb o 
informiranju;

Or.el

Predlog spremembe 149
Kartika Tamara Liotard

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) z opisom ali slikovnimi 
predstavitvami na embalaži, ki bi 
potrošnika opozarjale na nek izdelek ali 
sestavino, čeprav bi bil izdelek v embalaži 
dejansko imitacija živila oziroma 
nadomestek sestavine, ki se za ta izdelek 
običajno uporablja. V takih primerih 
mora biti na embalaži izdelka vidno 
navedeno „imitacija, proizvedena z 
(navedba nadomestne sestavine) namesto 
z (navedba nadomeščene sestavine)“.
Določeno živilo, ki je imitacija ali vsebuje 
nadomestno sestavino se, če je to mogoče, 
loči od drugih živil na kraju prodaje;

Or. en
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Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 150
Kartika Tamara Liotard

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b b) tako da mesni izdelki zbujajo vtis, da 
gre za raščen kos mesa, čeprav je izdelek 
sestavljen iz kosov mesa. V takih primerih 
mora biti izdelek na prednji strani 
embalaže označen z navedbo „oblikovano 
meso – sestavljeno iz kosov mesa”.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 151
Kartika Tamara Liotard

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b c) za mleko: s poimenovanjem mleka 
kot „sveže“, če je rok uporabnosti več kot 
sedem dni od datuma pakiranja;

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) z opisom ali slikovnimi 
predstavitvami na embalaži, ki bi 
potrošnika opozarjale na nek izdelek ali 
sestavino, čeprav bi bil izdelek v embalaži 
dejansko imitacija živila oziroma 
nadomestek sestavine, ki se za ta izdelek 
običajno uporablja. V takih primerih 
mora biti na embalaži vidno navedena 
označba "imitacija" ali "proizvedeno z 
(navedba nadomestne sestavine) namesto 
z (navedba nadomeščene sestavine)";

Or.en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b b) za mleko: s poimenovanjem mleka 
kot "sveže", če je rok uporabnosti več kot 
sedem dni od datuma pakiranja.

Or.en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 
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Predlog spremembe 154
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d 

Stališče Sveta Predlog spremembe

d) z opisom ali slikovnimi prikazi, ki bi 
potrošniku namigovali o prisotnosti 
določenega živila ali vsebnosti sestavine, 
medtem ko bi sestavni del, naravno 
prisoten v tem živilu, oziroma sestavina, ki 
se v njem običajno uporablja, bila 
nadomeščena z drugačnim sestavnim 
delom oziroma drugačno sestavino.

d) z imenom, izgledom, opisom ali 
slikovnimi prikazi, ki bi potrošniku 
namigovali o prisotnosti določenega živila 
ali vsebnosti sestavine, medtem ko bi 
sestavni del, naravno prisoten v tem živilu, 
oziroma sestavina, ki se v njem običajno 
uporablja, bila nadomeščena z drugačnim 
sestavnim delom oziroma drugačno 
sestavino.

Or.it

Predlog spremembe 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
nepredpakiranimi živili, namenjenimi 
končnemu potrošniku ali za dobavo 
obratom javne prehrane, prenesejo
nosilcu živilske dejavnosti, ki živila 
prejme, da bi se tako končnemu potrošniku
po potrebi zagotovile obvezne informacije 
o živilih.

6. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
nepredpakiranimi živili na voljo nosilcu, ki
ravna z živili za nadaljnjo prodajo ali 
predelavo, da bi ta lahko na zahtevo
končnemu potrošniku zagotovil obvezne 
informacije o živilih.

Or.en

Obrazložitev

Predlog spremembe 88 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 156
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or.nl

Obrazložitev

Odstopanja bi morala biti dovoljena za mikropodjetja, ki proizvajajo ročno izdelane 
proizvode. Tudi to je mnenje Evropskega parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka e 

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or.en

Obrazložitev
Glej predlog spremembe 95 iz stališča Parlamenta v prvi obravnavi.
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Predlog spremembe 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka h 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(h) ime ali naziv podjetja in naslov nosilca 
živilske dejavnosti iz člena 8(1);

(h) ime ali naziv podjetja ali registrirane 
blagovne znamke in naslov proizvajalca s 
sedežem v Uniji, pakirnice in za proizvode 
iz tretjih držav prodajalca, uvoznika ali po 
potrebi nosilca živilske dejavnosti, pod 
čigar imenom ali nazivom podjetja se trži 
živilo;

Or.en

Predlog spremembe 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla, kot je 
predviden(-a) v členu 25;

(i) država izvora ali kraj porekla sta 
navedena pri naslednjih proizvodih:

– meso;
– perutnina;
– mlečni proizvodi;
– sveže sadje in zelenjava;
– drugi proizvodi s samo eno sestavino ter 
meso, perutnina in ribe, ki so sestavine 
predelanih živil.
Za meso in perutnino se država porekla 
ali kraj izvora 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.
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Kadar obstajajo razlogi, zaradi katerih 
navedba države izvora ne bi bila 
praktična, se lahko navede naslednje:
– „nedoločeno poreklo“
Za vsa ostala živila, državo izvora ali kraj 
porekla v primerih, kadar bi nenavajanje 
teh informacij lahko bistveno zavedlo 
potrošnika glede prave države izvora ali 
kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali oznaka 
kot celota sicer pomenile, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 
določenimi v skladu s členom 35(5);

Or.en

Predlog spremembe 160
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka k 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(k) pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola, dejanska 
alkoholna stopnja v volumenskih 
odstotkih;

(k) pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola, dejanska 
alkoholna stopnja v volumenskih odstotkih, 
energijska vrednost in vsebnost sladkorja;

Or.en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 312 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 161
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Zaradi zagotovitve obveščanja 
potrošnikov glede posebnih vrst ali 
kategorij živil in zaradi upoštevanja 
tehničnega napredka, znanstvenih 
dosežkov, varovanja zdravja potrošnikov 
oziroma varne uporabe živil lahko 
Komisija spremeni Prilogo III z 
delegiranimi akti v skladu s členom 49 ter 
pod pogoji iz členov 50, 51 in 52.

2. Zaradi zagotovitve obveščanja 
potrošnikov glede posebnih vrst ali 
kategorij živil in zaradi upoštevanja 
tehničnega napredka, znanstvenih 
dosežkov, varovanja zdravja potrošnikov 
oziroma varne uporabe živil lahko 
Komisija spremeni Prilogo III z 
delegiranimi akti v skladu s členom 49.

Kadar je to nujno, postopek iz člena 52 
velja za delegirane akte, sprejete v skladu 
s tem členom.

Or.en

Predlog spremembe 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1,2 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem
zagotovljen velik kontrast

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas
(x�height), kot je določeno v Prilogi IV, 1
mm ali več. Poleg velikosti črk se 
upoštevajo tudi druga merila, kot so vrsta 
pisave, kontrast med tiskanim besedilom 
in ozadjem, razmak med vrsticami in 
naklon znakov.

Or.en
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Obrazložitev

Besedilo velja za kompromis o čitljivosti med Parlamentom in Svetom. Evropski parlament je 
v prvi obravnavi sprejel predlog spremembe 334 (ki ni določal obvezne velikosti črk, ampak 
predlagal „smernice“ za merila čitljivosti, kot so kot so vrsta pisave, kontrast med znaki in 
ozadjem, razmak med vrsticami, naklon znakov), besedilo Sveta pa predlaga minimalno 
obvezno velikost 1,2 mm. Čitljivost je odvisna od več dejavnikov, kot so razporeditev, barva in 
kontrast, naklon znakov, vrsta pisave, in ni omejena zgolj na velikost znakov.

Predlog spremembe 163
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1,2 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem 
zagotovljen velik kontrast.

2. Ne glede na posebne določbe Unije, ki 
se uporabljajo za posebna živila v zvezi z 
zahtevami iz točk (a) do (k) člena 9(1), se 
zagotovi, da so obvezni podatki iz 
člena 9(1) natisnjeni na embalaži ali oznaki 
tako, da so jasno čitljivi.

(Sprejetje tega predloga spremembe 
pomeni črtanje člena 13(3) priloge IV).

Or.it

Obrazložitev
Glej predlog spremembe 334 stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 



PE460.950v01-00 38/155 AM\861438SL.doc

SL

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1,2 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem
zagotovljen velik kontrast

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas
(x�height), kot je določeno v Prilogi IV, 1
mm ali več. Poleg velikosti črk se 
upoštevajo tudi druga merila, kot so vrsta 
znakov, kontrast med tiskanim besedilom 
in ozadjem, razmak med vrsticami in 
naklon znakov.

Or.en

Predlog spremembe 165
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1,2 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem 
zagotovljen velik kontrast

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 0,9 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem 
zagotovljen velik kontrast

Or.en
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Predlog spremembe 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1,2 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da
je med tiskanim besedilom in ozadjem
zagotovljen velik kontrast

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki tako, da se zagotovi 
jasna čitljivost. Upoštevajo se merila, kot 
so velikost in vrsta znakov, kontrast med 
tiskanim besedilom in ozadjem, razmak 
med vrsticami in naklon znakov.

Or.en

Obrazložitev

Obnovitev stališča Parlamenta, ki je bilo sprejeto na prvi obravnavi.

Predlog spremembe 167
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1,2 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1 mm ali več.
Poleg velikosti črk se upoštevajo tudi 
druga merila, kot so vrsta znakov, 
kontrast med tiskanim besedilom in 
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zagotovljen velik kontrast ozadjem, razmak med vrsticami in naklon 
znakov.

Or.en

Obrazložitev

Čitljivost je odvisna od več dejavnikov, kot so razporeditev, barva in kontrast, naklon znakov, 
vrsta pisave, in ni omejena zgolj na velikost znakov. Evropski parlament pozivamo, naj še 
naprej podpira „celostni“ pristop (glej odstavek 2).

Predlog spremembe 168
János Áder

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1,2 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem
zagotovljen velik kontrast

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 
živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1 mm ali več.
Poleg velikosti črk se upoštevajo tudi 
druga merila, kot so vrsta pisave, kontrast
med tiskanim besedilom in ozadjem, 
razmak med vrsticami in naklon znakov.

Or.en

Predlog spremembe 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posamezna 

2. Brez poseganja v posebne določbe 
Unije, ki se uporabljajo za posebna živila v 
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živila v zvezi z zahtevami iz točk (a) do (k) 
člena 9(1), so obvezni podatki iz člena 
9(1), kadar so prikazani na embalaži ali 
nanjo pritrjeni označbi, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki s črkami v velikosti, 
pri kateri je srednji črkovni pas (x-height), 
kot je določeno v Prilogi IV, 1,2 mm ali 
več. Obvezni podatki so prikazani tako, da 
je med tiskanim besedilom in ozadjem 
zagotovljen velik kontrast.

zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) do (k), 
so obvezni podatki iz člena 9(1), kadar so 
prikazani na embalaži ali nanjo pritrjeni 
oznaki, natisnjeni na embalaži ali oznaki s 
črkami v velikosti, pri kateri je srednji 
črkovni pas (x-height), kot je določeno v 
Prilogi IIIa, 1 mm ali več. Obvezni podatki 
so prikazani tako, da je med tiskanim 
besedilom in ozadjem zagotovljen velik 
kontrast.

Or.fr

Predlog spremembe 170
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a. Odstavek 2 tega člena ne velja za 
prehranska dopolnila, kot so opredeljena 
v Direktivi št. 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 
o približevanju zakonodaj držav članic o 
prehranskih dopolnilih.

Or.en

Predlog spremembe 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Zahteve glede najmanjše velikosti črk 
v skladu z odstavkom 1 ne veljajo za 
začetne in nadaljevalne formule za 
dojenčke ter živila za dojenčke in majhne 
otroke, ki spadajo v področje uporabe 
Direktive Komisije št. 2006/141/ES z dne 
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22. decembra 2006 o začetnih formulah za 
dojenčke in nadaljevalnih formulah za 
dojenčke in majhne otroke ter Direktive 
Komisije št. 2006/125/ES z dne 5. 
decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani 
za dojenčke in majhne otroke.

Or.fr

Obrazložitev

Nekdanji predlog spremembe 111. Nemogoče je določiti najmanjšo dovoljeno velikost črk za 
te proizvode (na primer za majhne lončke za dojenčke), razen če se ne poveča velikost 
posodic za takojšnjo uporabo. Povečanje vsebine ali količine porcij pa bi lahko bilo nevarno, 
saj bi se neporabljeno količino proizvoda lahko shranilo na neprimeren način ali predolgo, 
kar bi lahko bilo nevarno za tako občutljivo skupino prebivalstva.

Predlog spremembe 172
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

črtano

Or.it

Justification

Zaradi predloga spremembe člena 13(2).

Predlog spremembe 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od
80 cm2, se ne uporablja minimalna
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 (x-
height).

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je razumen kompromis o čitljivosti med Parlamentom in Svetom. Evropski parlament 
je v prvi obravnavi sprejel predlog spremembe 334 (ki ni določal obvezne velikosti črk), 
besedilo Sveta pa predlaga minimalno obvezno velikost črk 1,2 mm, ki se pri embalaži do 60 
cm² zmanjša na 0,9 mm. Izjema za majhne embalaže z največjo natisljivo površino največ 80 
cm² je v skladu s predlogom spremembe 125 iz stališča Parlamenta v prvi obravnavi, ki je 
določal izjemo pri nekaj obveznih podatkih za embalaže z največjo natisljivo površino največ 
80 cm².

Predlog spremembe 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od
80 cm2, se ne uporablja minimalna
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 (x-
height).

Or. en

Predlog spremembe 175
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od
80 cm2, se ne uporablja minimalna
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 (x-
height).

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 3 se spremeni, da se omogoči izjema za majhne embalaže z največjo natisljivo 
površino manj kot 80 cm² (številka v skladu s stališčem Evropskega parlamenta iz prve 
obravnave).

Predlog spremembe 176
János Áder

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od
80 cm2, se ne uporablja dovoljena velikost 
črk iz odstavka 2 (x-height).

Or. en

Predlog spremembe 177
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
60 cm2, se ne uporablja dovoljena velikost 
črk iz odstavka 2 (x-height).
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Or. en

Obrazložitev

Določbe o velikosti črk morajo biti izvedljive v praksi in zaradi njih ne sme priti do večje 
velikosti embalaže na račun okoljskih ciljev. Z naraščajočo minimalno velikostjo znakov glede 
na velikost embalaže bi zagotovili čitljivost informacij in izvedljivost na majhni embalaži.

Predlog spremembe 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
25 cm2, se ne uporablja dovoljena velikost 
črk iz odstavka 2 (x-height).

Or. en

Obrazložitev

Določbe o velikosti črk morajo biti izvedljive v praksi in zaradi njih ne sme priti do večje 
velikosti embalaže na račun okoljskih ciljev. Z naraščajočo minimalno velikostjo znakov glede 
na velikost embalaže bi zagotovili čitljivost informacij in izvedljivost na majhni embalaži.

Predlog spremembe 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina, namenjena tisku, je 
manjša od 80 cm2, ne velja dovoljena 
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0,9 mm ali več (x-height). velikost črk iz odstavka 2.

Or. fr

Obrazložitev

Če je že treba sprejeti najmanjšo velikost črk, naj se ohrani velikost 1 mm, da se ne vsili 
prevelikih črk na etiketah v škodo nosilcev dejavnosti in brez kakršne koli dodatne izboljšave 
za potrošnike. Velikost 1mm je dovolj čitljiva in ne sme se oškodovati najmanjše embalaže.

Predlog spremembe 180
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 60 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

3. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 80 cm2, 
dovoljena velikost črk iz odstavka 2 znaša 
0,9 mm ali več (x-height).

Or. en

Predlog spremembe 181
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3 a. Odstavek 2 tega člena ne velja za 
prehranska dopolnila, kot so opredeljena 
v Direktivi št. 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 
o približevanju zakonodaj držav članic o 
prehranskih dopolnilih, če so informacije 
na embalaži jasno čitljive.

Or. en
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Predlog spremembe 182
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Za namene zagotovitve enotnega 
izvajanja odstavka 2 tega člena lahko 
Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
podrobna pravila o kontrastu med 
tiskanim besedilom in ozadjem.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Za namene zagotovitve enotnega 
izvajanja odstavka 2 tega člena lahko 
Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
podrobna pravila o kontrastu med 
tiskanim besedilom in ozadjem.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 184
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za namene doseganja ciljev te uredbe 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 49 ter pod pogoji iz členov 50 in 51 

Za namene doseganja ciljev te uredbe 
Komisija skupaj z zainteresiranimi 
stranmi z delegiranimi akti v skladu s 
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določi merila o čitljivosti poleg tistih, ki so 
navedena v odstavku 2 tega člena.

členom 49 ter pod pogoji iz členov 50 in 51 
določi smernice, ki zadevajo merila o 
čitljivosti iz odstavka 2 tega člena.

Or. it

Predlog spremembe 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za namene doseganja ciljev te uredbe 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 49 ter pod pogoji iz členov 50 in 51 
določi merila o čitljivosti poleg tistih, ki so 
navedena v odstavku 2 tega člena.

Za namene doseganja ciljev te uredbe 
Komisija skupaj z zainteresiranimi 
stranmi, vključno s potrošniškimi 
organizacijami, z delegiranimi akti v 
skladu s členom 49 ter pod pogoji iz členov 
50 in 51 določi merila o čitljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 186
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Z enakim namenom, kot je naveden v 
prvem pododstavku, lahko Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 49 ter 
pod pogoji iz členov 50 in 51 razširi 
zahteve iz odstavka 6 tega člena na 
dodatne obvezne podatke za posamezne 
vrste ali kategorije živil.

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 187
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

6. Podatki iz točk (a), (e), (f) in (k) člena 
9(1) ter podatki iz člena 29(3) so prikazani 
v istem vidnem polju.

Or. en

Predlog spremembe 188
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 

Stališče Sveta 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 Unije.

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 v posamezni 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 189
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. V primeru steklenic za ponovno 
uporabo, ki so neizbrisno označene in zato 
nimajo označbe, obročka ali vratne etikete, 
so obvezni samo podatki iz točk (a), (c), 
(e), (f) in (l) člena 9(1).

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) in (f).
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Or. it

Obrazložitev
Glej predlog spremembe 124 stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 190
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. V primeru steklenic za ponovno 
uporabo, ki so neizbrisno označene in zato 
nimajo označbe, obročka ali vratne etikete, 
so obvezni samo podatki iz točk (a), (c),
(e), (f) in (l) člena 9(1).

1. V primeru steklenic za ponovno 
uporabo, ki so neizbrisno označene in zato 
nimajo označbe, obročka ali vratne etikete, 
so obvezni samo podatki iz člena 9(1) (a),
(c), (e) in (f).

Or. en

Predlog spremembe 191
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. V primeru embalaže ali posod, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm2, je 
na embalaži ali označbi obvezno navesti 
podatke iz točk (a), (c), (e) in (f) 
člena 9(1). Podatki iz točke (b) člena 9(1) 
se zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. V primeru embalaže ali posod, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
80 cm2 , je na embalaži ali označbi 
obvezno navesti podatke iz točk (a), (c), (e) 
in (f) člena 9(1). Možna je prostovoljna 
navedba nadaljnjih podatkov. Podatki iz 
točke (b) člena 9(1) se zagotovijo z 
drugimi sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Največja natisljiva površina je edino največje območje na embalaži, kjer je tehnično mogoče 
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tiskati. Pri označbah je največja natisljiva površina največja označba, ki je na voljo za 
posamezno embalažo. Če je največja natisljiva površina 80 cm² ali manj in zaradi prostora 
niso možne črke priporočene velikosti (x-height), je treba večji poudarek nameniti 
vprašanjem, kot so barva in kontrast besedila, vrsta izbrane pisave, na primer lahko čitljive 
brezserifne pisave, uporaba krepkega in ležečega besedila, kjer je to ustrezno, postavitev 
besedila, jedrnatost in jasnost sporočila.

Predlog spremembe 192
Glenis Willmott, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija do … pripravi poročilo o uporabi 
člena 18 in člena 29(1) za proizvode iz tega 
odstavka, pri čemer navede, ali bi morale 
biti nekatere kategorije pijač izvzete zlasti 
glede obveznosti navedbe informacij o 
energijski vrednosti, ter razlogov za 
utemeljitev morebitnih izjem, ob 
upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
skladnosti z drugimi ustreznimi politikami 
Unije.

Komisija do … pripravi poročilo o uporabi 
člena 18 in člena 29(1) za proizvode iz tega 
odstavka, pri čemer navede, ali bi morale 
biti katere kategorije alkoholnih pijač 
izvzete zlasti glede obveznosti navedbe 
informacij o energijski vrednosti, ter 
razlogov za utemeljitev morebitnih izjem, 
ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
skladnosti z drugimi ustreznimi politikami 
Unije.

__________________ __________________
36 *OJ: Prosimo vstavite datum: pet let po 
dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

36 *UL: Prosimo vstavite datum: dve leti po 
datumu začetka uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 193
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija do … pripravi poročilo o uporabi 
člena 18 in člena 29(1) za proizvode iz tega 
odstavka, pri čemer navede, ali bi morale 
biti nekatere kategorije pijač izvzete zlasti 
glede obveznosti navedbe informacij o 
energijski vrednosti, ter razlogov za 

Komisija do … pripravi poročilo o uporabi 
člena 18 in člena 29(1) za proizvode iz tega 
odstavka, pri čemer navede, ali bi morale 
biti alkoholne pijače izvzete zlasti glede 
obveznosti navedbe informacij o energijski 
vrednosti, ter razlogov za utemeljitev 
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utemeljitev morebitnih izjem, ob 
upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
skladnosti z drugimi ustreznimi politikami 
Unije.

morebitnih izjem, ob upoštevanju potrebe 
po zagotovitvi skladnosti z drugimi 
ustreznimi politikami Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da bi kategorije alkoholnih pijač obravnavali drugače z namenom označevanja 
sestavin, hranilne ali energijske vrednosti. Komisija mora pet let po začetku veljavnosti nove 
uredbe v poročilu obravnavati vse vidike. Uvedba možnosti različne obravnave na predlog 
Sveta je nova, Parlament pa je v prvi obravnavi soglašal, da med kategorijami alkoholnih 
pijač ne sme biti razlikovanja.

Predlog spremembe 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija do … pripravi poročilo o uporabi 
člena 18 in člena 29(1) za proizvode iz 
tega odstavka, pri čemer navede, ali bi 
morale biti nekatere kategorije pijač 
izvzete zlasti glede obveznosti navedbe 
informacij o energijski vrednosti, ter 
razlogov za utemeljitev morebitnih izjem, 
ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
skladnosti z drugimi ustreznimi politikami 
Unije.

Komisija do … pripravi poročilo, ali bi 
morale biti katere kategorije alkoholnih 
pijač izvzete zlasti glede obveznosti 
navedbe informacij o energijski vrednosti, 
ter razlogov za utemeljitev morebitnih 
izjem, ob upoštevanju potrebe po 
zagotovitvi skladnosti z drugimi ustreznimi 
politikami Unije.

__________________ __________________
36 *UL: Prosimo vstavite datum: pet let po 
dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

36 *UL: Prosimo vstavite datum: dve leti po 
dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom. Poročilo o razširitvi 
zahtev za označevanje tudi na alkoholne pijače je mogoče pripraviti, ne da bi čakali na 
uporabo posebnih zahtev za druge proizvode.
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Predlog spremembe 195
Glenis Willmott, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko temu poročilu priloži 
zakonodajni predlog o določitvi pravil 
glede seznama sestavin ali obvezne 
navedbe hranilne vrednosti za te proizvode.

Komisija temu poročilu po potrebi priloži 
zakonodajni predlog o določitvi pravil 
glede seznama sestavin ali obvezne 
navedbe hranilne vrednosti za te proizvode.

Or. en

Predlog spremembe 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1 a. Če proizvod vsebuje nanosnovi, mora 
biti to na seznamu sestavin jasno 
označeno z „nano”.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 130 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 197
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Zaradi upoštevanja ustreznosti seznama 
sestavin, nanašajočih se na posebne vrste 
ali kategorije živil, za potrošnike, lahko 

2. Zaradi upoštevanja ustreznosti seznama 
sestavin, nanašajočih se na posebne vrste 
ali kategorije živil, za potrošnike, lahko 
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Komisija v izjemnih primerih z 
delegiranimi akti v skladu s členom 49 ter 
pod pogoji iz členov 50 in 51 dopolni 
odstavek 1 tega člena, če opustitev 
informacij ne povzroči pomanjkljive 
obveščenosti končnega potrošnika in 
obratov javne prehrane.

Komisija v izjemnih primerih z 
delegiranimi akti v skladu s členom 49 
dopolni odstavek 1 tega člena, če opustitev 
informacij ne povzroči pomanjkljive 
obveščenosti končnega potrošnika in 
obratov javne prehrane.

Or. en

Predlog spremembe 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar več sestavin ali pomožnih 
tehnoloških sredstev nekega živila izvira iz 
ene same snovi ali proizvoda iz Priloge II, 
se to pojasni na označbi za vsako zadevno 
sestavino ali pomožno tehnološko 
sredstvo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Težave pri določbah pododstavka 3 v členu 21(1) v osnutku Sveta; glede na vrsto proizvoda bi 
to povzročilo zelo dolg seznam sestavin s ponovitvijo alergenov, zlasti kjer proizvod vsebuje 
aditive in sestavine, ki izvirajo iz istega alergena.

Predlog spremembe 199
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar več sestavin ali pomožnih 
tehnoloških sredstev nekega živila izvira iz 
ene same snovi ali proizvoda iz Priloge II, 
se to pojasni na označbi za vsako zadevno 

črtano
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sestavino ali pomožno tehnološko 
sredstvo.

Or. en

Obrazložitev

Dobro znane so koristi za potrošnike, če imajo natančne informacije o alergenih sestavinah 
živila. Vendar bi zahteva, da se alergena sestavina navede za vse sestavine proizvoda, kadar 
je prisotnost alergena že označena, pomenila razširitev veljavnih zahtev. Ta ukrep 
obremenjuje industrijo EU, ne da bi zagotovil dodatno zaščito za alergične potrošnike.

Predlog spremembe 200
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar več sestavin ali pomožnih 
tehnoloških sredstev nekega živila izvira iz 
ene same snovi ali proizvoda iz Priloge II, 
se to pojasni na označbi za vsako zadevno 
sestavino ali pomožno tehnološko 
sredstvo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Namen je preprečiti dolg seznam sestavin s ponovitvijo alergenov, zlasti kadar proizvod 
vsebuje aditive in sestavine, ki izvirajo iz istega alergena. Zagotovi se, da so določbe o 
označevanju alergenov v skladu z veljavno zakonodajo o alergenih.

Predlog spremembe 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar več sestavin ali pomožnih 
tehnoloških sredstev nekega živila izvira iz 

črtano
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ene same snovi ali proizvoda iz Priloge II, 
se to pojasni na označbi za vsako zadevno 
sestavino ali pomožno tehnološko 
sredstvo.

Or. en

Predlog spremembe 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Navedba podatkov iz točke (c) člena 9(1) 
ni potrebna v primerih, kadar se ime živila 
jasno nanaša na zadevno sestavino ali 
proizvod.

Navedba podatkov iz točke (c) člena 9(1) 
ni potrebna v primerih:

a. kadar se ime živila jasno nanaša na 
zadevno sestavino ali proizvod;

b. kadar so sestavine iz Priloge II, iz 
katerih izvira snov, že vključene na 
seznam sestavin.

Or. en

Obrazložitev

Težave pri določbah pododstavka 3 v členu 21(1) v osnutku Sveta; glede na vrsto proizvoda bi 
to povzročilo zelo dolg seznam sestavin s ponovitvijo alergenov, zlasti kjer proizvod vsebuje 
aditive in sestavine, ki izvirajo iz istega alergena.

Predlog spremembe 203
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Navedba podatkov iz točke (c) člena 9(1) 
ni potrebna v primerih, kadar se ime živila 
jasno nanaša na zadevno sestavino ali 

Navedba podatkov iz točke (c) člena 9(1) 
ni potrebna v primerih:
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proizvod.
(a) kadar se ime živila jasno nanaša na 
zadevno sestavino ali proizvod;
(b) kadar je sestavina iz Priloge II, iz 
katere izvira snov, že vključena na seznam 
sestavin.

Or. en

Predlog spremembe 204
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Navedba podatkov iz točke (c) člena 9(1) 
ni potrebna v primerih, kadar se ime živila 
jasno nanaša na zadevno sestavino ali 
proizvod.

Navedba podatkov iz točke (c) člena 9(1) 
ni potrebna v primerih:

a. kadar se ime živila jasno nanaša na 
zadevno sestavino ali proizvod;

b. kadar so sestavine iz Priloge II, iz 
katerih izvira snov, že vključene na 
seznam sestavin.

Or. en

Obrazložitev

Namen je preprečiti dolg seznam sestavin s ponovitvijo alergenov, zlasti kadar proizvod 
vsebuje aditive in sestavine, ki izvirajo iz istega alergena. Zagotovi se, da so določbe o 
označevanju alergenov v skladu z veljavno zakonodajo o alergenih.

Predlog spremembe 205
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Zaradi zagotovitve boljšega informiranja 
potrošnikov ter upoštevanja najnovejšega 
znanstvenega napredka in tehnološkega 
znanja Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 49 ter pod pogoji iz členov 
50, 51 in 52 sistematično ponovno preuči 
seznam iz Priloge II in ga po potrebi 
posodobi.

2. Zaradi zagotovitve boljšega informiranja 
potrošnikov ter upoštevanja najnovejšega 
znanstvenega napredka in tehnološkega 
znanja Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 49 sistematično ponovno 
preuči seznam iz Priloge II in ga po potrebi 
posodobi.

Kadar je to nujno, postopek iz člena 52 
velja za delegirane akte, sprejete v skladu 
s tem členom.

Or. en

Predlog spremembe 206
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) pri poltekočih ali gostih proizvodih v 
enotah za merjenje mase in/ali 
prostornine.

Or. en

Predlog spremembe 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) pri poltekočih ali gostih proizvodih v 
enotah za merjenje mase in/ali 
prostornine.

Or. en
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Obrazložitev

Po sedanji zakonodaji o masi in količini lahko države članice določijo, kako se navede neto 
količina po prostornini in/ali masi za poltekoče ali goste proizvode. Pomembno je ohraniti 
sedanjo prožnost pri navajanju neto količine po prostornini in/ali masi za poltekoče ali goste 
proizvode.

Predlog spremembe 208
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a)  pri poltekočih ali gostih proizvodih v 
enotah za merjenje mase in/ali 
prostornine;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je ohraniti sedanjo prožnost, ki jo imajo države članice pri določanju, kako se 
navede neto količina po prostornini in/ali masi za poltekoče ali goste proizvode.

Predlog spremembe 209
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Da bi se potrošnikom zagotovilo boljše 
razumevanje informacij o živilih na 
označbi, lahko Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členom 49 ter pod pogoji iz 
členov 50 in 51za nekatera določena živila 
določi, da se neto količina navede na 
drugačen način, kot je določen v odstavku 
1 tega člena.

2. Da bi se potrošnikom zagotovilo boljše 
razumevanje informacij o živilih na 
označbi, lahko Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členom 49 za nekatera 
določena živila določi, da se neto količina 
navede na drugačen način, kot je določen v 
odstavku 1 tega člena.

Or. en
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Predlog spremembe 210
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Zaradi zagotovitve enotnega načina 
navedbe datuma minimalne trajnosti iz 
točke 1(c) Priloge X lahko Komisija v 
skladu z regulativnim postopkom iz člena 
46(2) sprejme izvedbena pravila v zvezi s 
tem.

3. Zaradi zagotovitve enotnega načina 
navedbe datuma minimalne trajnosti iz 
točke 1(c) Priloge X lahko Komisija v 
skladu s postopkom preverjanja iz člena 
46(2) sprejme izvedbene akte, ki določajo
izvedbena pravila v zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2  

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Navedba države izvora ali kraja porekla 
je obvezna:

2. Navedba države izvora ali kraja porekla 
je obvezna:

(a) kadar bi izpustitev tega podatka lahko 
zavedla potrošnika glede prave države 
izvora ali kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali označba 
kot celota sicer pomenila, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla;

(a) kadar bi izpustitev tega podatka lahko 
zavedla potrošnika glede prave države 
izvora ali kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali označba 
kot celota sicer pomenila, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla;

(b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

(b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

(b a)  pri mlečne proizvode;
(bb) za sveže sadje in zelenjavo;
(bc) za druge proizvode s samo eno 
sestavino in
(bd) za meso, perutnino in ribe, ki so 



AM\861438SL.doc 61/155 PE460.950v01-00

SL

sestavine predelanih živil.
Kadar obstajajo razlogi, zaradi katerih 
navedba države izvora ne bi bila 
praktična, se lahko navede naslednje: 
„Nedoločeno poreklo“

Or. en

Predlog spremembe 212
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Navedba države izvora ali kraja porekla 
je obvezna:

2. Navedba države izvora ali kraja porekla 
je obvezna za:

Or. it

Predlog spremembe 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Navedba države izvora ali kraja porekla 
je obvezna:

2. Navedba države ali kraja porekla je 
obvezna:

Or. en

Obrazložitev

Predlog se ujema s spremembo opredelitve „kraja porekla“, kot je bilo dogovorjeno v prvi 
obravnavi v Evropskem parlamentu. Določba preprečuje, da bi proizvode prodajali kot da 
izvirajo iz države, kjer je "potekala zadnja večja gospodarsko utemeljena predelava" (kot je 
dodajanje polivke proizvodu).
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Predlog spremembe 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – alinea 1 (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

– Kadar obstajajo razlogi, zaradi katerih 
navedba države izvora ali kraja porekla za 
meso, perutnine in ribe v predelanih 
živilih ne bi bila praktična, se lahko 
navede naslednje: „Nedoločeno poreklo“.

Or. en

Obrazložitev

Če se proizvajalec odloči, da bo uporabljal več različnih dobaviteljev, bi lahko bilo nemogoče 
označiti državo izvora ali kraj porekla.

Predlog spremembe 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za meso in perutnino se država 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.

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 
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Predlog spremembe 216
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za meso in perutnino se država 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.
Kadar obstajajo razlogi, zaradi katerih 
navedba države izvora ne bi bila 
praktična, se lahko navede naslednje: 
„Nedoločeno poreklo“

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 2 (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar obstajajo razlogi, zaradi katerih 
navedba države izvora ali kraja porekla ne 
bi bila praktična, se lahko navede 
naslednje: "Nedoločeno poreklo".

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 
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Predlog spremembe 218
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

a) kadar bi izpustitev tega podatka lahko 
zavedla potrošnika glede prave države 
izvora ali kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali označba 
kot celota sicer pomenila, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla;

a) – meso,

– perutnino;
– mleko in mlečne izdelke,
– druge proizvode iz ene sestavine,
– meso, perutnino in ribe, ki so sestavine 
predelanih živil.
Za meso in perutnino se država ali kraj 
porekla lahko navede kot en sam kraj 
samo, kadar so živali rojene, vzrejene in 
zaklane v isti državi ali kraju. V drugih 
primerih se navedejo informacije o 
vsakem različnem kraju rojstva, vzreje in 
zakola.
Za vsa ostala živila je treba navesti državo 
ali kraj porekla, če bi izpustitev tega 
podatka lahko zavedla potrošnika glede 
prave države ali kraja porekla živila, zlasti 
če bi informacije, priložene živilu, ali 
oznaka kot celota sicer pomenile, da ima 
živilo drugačno državo ali kraj porekla; v 
takšnih primerih je navedba v skladu s 
pravili iz člena 49 ter pod pogoji, 
določenimi v členih 50 in 51;

Or. it

Obrazložitev
Glej  predloga sprememb 101 in 328 stališča Parlamenta v prvi obravnavi.
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Predlog spremembe 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) kadar bi izpustitev tega podatka lahko 
zavedla potrošnika glede prave države
izvora ali kraja porekla živila, zlasti če bi 
informacije, priložene živilu, ali označba 
kot celota sicer pomenila, da ima živilo 
drugačno državo izvora ali kraj porekla;

(a) kadar bi nenavedba tega lahko zavedla 
potrošnika glede pravega izvora živila, 
zlasti če bi informacije, priložene živilu, ali 
oznaka kot celota sicer pomenila, da ima 
živilo drugačno državo ali kraj porekla;

Or. en

Obrazložitev

Predlog se ujema s spremembo opredelitve „kraja porekla“, kot je bilo dogovorjeno v prvi 
obravnavi v Evropskem parlamentu. Določba preprečuje, da bi proizvode prodajali kot da 
izvirajo iz države, kjer je "potekala zadnja večja gospodarsko utemeljena predelava" (kot je 
dodajanje polivke proizvodu).

Predlog spremembe 220
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 221
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Obvezno označevanje kraja porekla ali države izvora za prašičje, ovčje, kozje ali perutninsko 
meso bi povzročilo nepotrebne obremenitve za nosilce živilske dejavnosti. Obdržati je treba 
sedanja pravila o označevanju, ki navajajo, da se izvor lahko navede prostovoljno, razen če bi 
nenavajanje tega podatka resno zavedlo potrošnike glede dejanskega izvora mesa.

Predlog spremembe 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

(b) za vse meso in perutnino;

Or. en

Obrazložitev

Potrošnike zanima dobro počutje živali in posledice za okolje pri vseh vrstah mesa, ne le pri 
nekaterih kategorijah.

Predlog spremembe 223
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

(b) – meso;

– perutnina;
– mlečni izdelki;
– sveže sadje in zelenjava;
– drugi proizvodi s samo eno sestavino in
– meso, perutnina in ribe, ki so sestavine 
predelanih živil.
Za meso in perutnino se država 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.
Kadar obstajajo razlogi, zaradi katerih 
navedba države izvora ne bi bila 
praktična, se lahko navede naslednje: 
„Nedoločeno poreklo“.

Or. en

Obrazložitev

Prva obravnava – predloga sprememb 101 + 328

Predlog spremembe 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 

b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI.
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sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

Or. fr

Predlog spremembe 225
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

(b) za vse meso in perutnino;

Or. en

Predlog spremembe 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6
tega člena.

(b) za meso, ki spada pod oznake 
kombinirane nomenklature ("KN") iz 
Priloge XI. Uporaba te točke je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 5
tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) ter meso, perutnino in ribe, ki so 
sestavine predelanih živil.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da potrošniki poznajo izvor mesa, pa tudi, da je meso uporabljeno v predelani 
hrani.  Sicer lahko pride do zavajanja potrošnikov, ki lahko sklepajo, da meso izvira iz istega 
kraja kot predelan proizvod, čeprav to morda sploh ni tako.  Veliko potrošnikov je zelo 
pozornih na dobro počutje živali ter vpliv na okolje, ki ga ima prevoz mesa na dolge razdalje, 
zato morajo biti informacije na voljo.

Predlog spremembe 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ba) za sestavine, ki predstavljajo več kot 
50% živila.
Uporaba točk (b) in (c) je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6.

Or. fr

Obrazložitev

Za boljšo informiranost potrošnikov je treba navesti poreklo sestavine, ki predstavlja 50 ali 
več % predelanega živila. Ta zahteva bi veljala za veliko število proizvodov, med katerimi so 
tudi proizvodi z eno samo sestavino.

Predlog spremembe 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo) 



PE460.950v01-00 70/155 AM\861438SL.doc

SL

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) za mlečne izdelke;

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b b (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b b) za sveže sadje in zelenjavo;

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b c (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b c) pri drugih proizvodih s samo eno 
sestavino;

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 
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Predlog spremembe 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b d (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b d) za meso, perutnino in ribe, ki so 
sestavine predelanih živil.

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 233
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) pri mlečnih izdelkih;

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 234
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b b (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(b b) za sveže sadje in zelenjavo;

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 235
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b c (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b c) pri drugih proizvodih s samo eno 
sestavino; in

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži stališče Parlamenta iz prve obravnave.

Predlog spremembe 236
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b d (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b d) za meso, perutnino in ribe, ki so 
sestavine predelanih živil.

Or. en
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Predlog spremembe 237
James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) če ta zahteva ne ogroža nepotrebno 
obstoječe prakse proizvodnje, trženja in 
izvoza hrane; zlasti v smislu čezmejnega 
trgovanja med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 238
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar je država izvora ali kraj porekla 
živila naveden in ni enak državi izvora ali 
kraju porekla njegove osnovne sestavine, 
se navede:

črtano

a) tudi država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine; oppure
b) da država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine ni enak državi izvora 
ali kraju porekla živila.
Uporaba tega odstavka je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

Or. it

Predlog spremembe 239
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar je država izvora ali kraj porekla 
živila naveden in ni enak državi izvora ali 
kraju porekla njegove osnovne sestavine, 
se navede:

črtano

(a) tudi država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine; or
(b) da država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine ni enak državi izvora 
ali kraju porekla živila.
Uporaba tega odstavka je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

Or. nl

Obrazložitev

V nekaterih primerih ni mogoče vedno določiti državo izvora, saj lahko hranilne sestavine 
proizvoda istočasno prihajajo iz različnih držav in se dnevno spreminjajo. Sedanja pravila o 
označevanju navajajo, da se izvor lahko navede prostovoljno, razen če bi nenavajanje tega 
podatka resno zavedlo potrošnike glede dejanskega izvora mesa.

Predlog spremembe 240
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar je država izvora ali kraj porekla 
živila naveden in ni enak državi izvora ali 
kraju porekla njegove osnovne sestavine, 
se navede:

črtano

(a) tudi država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine; or
(b) da država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine ni enak državi izvora 
ali kraju porekla živila.
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Uporaba tega odstavka je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6 
tega člena.

Or. es

Predlog spremembe 241
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar je država izvora ali kraj porekla 
živila naveden in ni enak državi izvora ali 
kraju porekla njegove osnovne sestavine, 
se navede:

črtano

(a) tudi država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine; ali
(b) da država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine ni enak državi izvora 
ali kraju porekla živila.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 172). 
Potreba po razširitvi zahtev po označevanju izvora za osnovne sestavine ni dokazana in 
uvedba teh zahtev bi povzročila številne nepraktične težave nosilcem živilske dejavnosti.

Predlog spremembe 242
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar je država izvora ali kraj porekla 
živila naveden in ni enak državi izvora ali 

črtano
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kraju porekla njegove osnovne sestavine, 
se navede:
(a) tudi država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine; ali
(b) da država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine ni enak državi izvora 
ali kraju porekla živila.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 172, kakor ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi. Potreba po 
zahtevah po označevanju izvora za osnovne sestavine ni dokazana in bi povzročila 
nepraktičnosti nosilcem živilske dejavnosti ter škodila poenostavitvi, jasnosti in skladnosti.

Predlog spremembe 243
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar je država izvora ali kraj porekla 
živila naveden in ni enak državi izvora ali 
kraju porekla njegove osnovne sestavine, 
se navede:

črtano

(a) tudi država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine; ali
(b) da država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine ni enak državi izvora 
ali kraju porekla živila.

Or. en

Predlog spremembe 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar je država izvora ali kraj porekla 
živila naveden in ni enak državi izvora ali 
kraju porekla njegove osnovne sestavine, 
se navede:

Kadar je država ali kraj porekla živila 
naveden in ni enak državi izvora ali kraju 
porekla njegove osnovne sestavine, se 
navede:

Or. en

Obrazložitev

Predlog se ujema s spremembo opredelitve „kraja porekla“, kot je bilo dogovorjeno v prvi 
obravnavi v Evropskem parlamentu. Določba preprečuje, da bi proizvode prodajali kot da 
izvirajo iz države, kjer je "potekala zadnja večja gospodarsko utemeljena predelava" (kot je 
dodajanje polivke proizvodu).

Predlog spremembe 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) tudi država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine; ali

(a) tudi država ali kraj porekla osnovne 
sestavine; ali

Or. en

Obrazložitev

Predlog se ujema s spremembo opredelitve „kraja porekla“, kot je bilo dogovorjeno v prvi 
obravnavi v Evropskem parlamentu. Določba preprečuje, da bi proizvode prodajali kot da 
izvirajo iz države, kjer je "potekala zadnja večja gospodarsko utemeljena predelava" (kot je 
dodajanje polivke proizvodu).

Predlog spremembe 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a a (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(aa) Ime ali naslov nosilca živilske 
dejavnosti na etiketi ni informacija o 
državi ali kraju porekla zadevnega živila;

Or. fr

Predlog spremembe 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) da država izvora ali kraj porekla 
osnovne sestavine ni enak državi izvora ali 
kraju porekla živila.

(b) da država ali kraj porekla osnovne 
sestavine ni enak državi izvora ali kraju 
porekla živila.

Or. en

Obrazložitev

Predlog se ujema s spremembo opredelitve „kraja porekla“, kot je bilo dogovorjeno v prvi 
obravnavi v Evropskem parlamentu. Določba preprečuje, da bi proizvode prodajali kot da 
izvirajo iz države, kjer je "potekala zadnja večja gospodarsko utemeljena predelava" (kot je 
dodajanje polivke proizvodu).

Predlog spremembe 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Uporaba tega odstavka je odvisna od 
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 6
tega člena.

Uporaba tega odstavka je odvisna od
sprejetja izvedbenih pravil iz odstavka 5
tega člena.

Or. en
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Predlog spremembe 249
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija v petih letih po začetku 
uporabe točke (b) odstavka 2 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, v katerem oceni obvezno 
navajanje države izvora ali kraja porekla 
pri proizvodih iz navedene točke.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 250
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija v petih letih po začetku 
uporabe točke (b) odstavka 2 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, v katerem oceni obvezno 
navajanje države izvora ali kraja porekla 
pri proizvodih iz navedene točke.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Obdržati je treba sedanja pravila o označevanju, ki navajajo, da se izvor lahko navede 
prostovoljno, razen če bi nenavajanje tega podatka resno zavedlo potrošnike glede 
dejanskega izvora mesa.
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Predlog spremembe 251
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Komisija do… predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročila v zvezi z 
obvezno navedbo države izvora ali kraja 
porekla za:

črtano

a) vrste mesa razen govedine in ki niso 
navedene v točki (b) odstavka 2;
b) mleko;
c) mleko, ki se uporablja kot sestavina v 
mlečnih proizvodih;
d) meso, ki se uporablja kot sestavina;
e) nepredelana živila;
f) proizvode z eno samo sestavino;
g) sestavine, ki predstavljajo več kot 50 % 
živila.
V teh poročilih se upošteva potrošnikova 
potreba po obveščenosti, izvedljivost 
obvezne navedbe iz prvega pododstavka 
ter analiza stroškov in koristi uvedbe 
takšnih ukrepov, vključno s pravnim 
vplivom na notranji trg in vplivom na 
mednarodno trgovino.
Komisija lahko tem poročilom doda 
predloge sprememb ustreznih določb 
Unije.
__________________
39. *GU: Prosimo vstavite datum tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. it
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Predlog spremembe 252
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Komisija do… predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročila v zvezi z 
obvezno navedbo države izvora ali kraja 
porekla za:

črtano

(a) vrste mesa razen govedine in ki niso 
navedene v točki (b) odstavka 2;
(b) mleko;
(c) mleko, ki se uporablja kot sestavina v 
mlečnih proizvodih;
(d) meso, ki se uporablja kot sestavina;
(e) nepredelana živila;
(f) proizvode z eno samo sestavino;
(g) sestavine, ki predstavljajo več kot 50 % 
živila.
V teh poročilih se upošteva potrošnikova 
potreba po obveščenosti, izvedljivost 
obvezne navedbe iz prvega pododstavka 
ter analiza stroškov in koristi uvedbe 
takšnih ukrepov, vključno s pravnim 
vplivom na notranji trg in vplivom na 
mednarodno trgovino.
Komisija lahko tem poročilom doda 
predloge sprememb ustreznih določb 
Unije.
__________________
39. *OJ: tri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. nl

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se obvezno označevanje izvora in porekla prašičjega, ovčjega, kozjega 
in perutninskega mesa ne more pojmovati kot označevanje kakovosti. Isto velja za prej 
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omenjeno mleko ter mlečne in druge izdelke. Hrana mora biti visoko kakovostna po vsej EU, 
ne glede na to, v kateri državi članici je bila proizvedena. Obvezno označevanje izvora bo 
podjetja dodatno obremenilo.

Predlog spremembe 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Komisija do…39 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročila v zvezi z 
obvezno navedbo države izvora ali kraja 
porekla za:

črtano

(a) vrste mesa razen govedine in ki niso 
navedene v točki (b) odstavka 2;
(b) mleko;
(c) mleko, ki se uporablja kot sestavina v 
mlečnih proizvodih;
(d) meso, ki se uporablja kot sestavina;
(e) nepredelana živila;
(f) proizvode z eno samo sestavino;
(g) sestavine, ki predstavljajo več kot 50 % 
živila.
V teh poročilih se upošteva potrošnikova 
potreba po obveščenosti, izvedljivost 
obvezne navedbe iz prvega pododstavka 
ter analiza stroškov in koristi uvedbe 
takšnih ukrepov, vključno s pravnim 
vplivom na notranji trg in vplivom na 
mednarodno trgovino.
Komisija lahko tem poročilom doda 
predloge sprememb ustreznih določb 
Unije.
__________________
39. *UL: Prosimo vstavite datum: tri leta 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 254
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija do…39 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročila v zvezi z 
obvezno navedbo države izvora ali kraja 
porekla za:

črtano

(a) vrste mesa razen govedine in ki niso 
navedene v točki (b) odstavka 2;
(b) mleko;
(c) mleko, ki se uporablja kot sestavina v 
mlečnih proizvodih;
(d) meso, ki se uporablja kot sestavina;
(e) nepredelana živila;
(f) proizvode z eno samo sestavino;
(g) sestavine, ki predstavljajo več kot 50 % 
živila.
__________________
39. *UL: Prosimo vstavite datum: tri leta 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija do…39 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročila v zvezi z 
obvezno navedbo države izvora ali kraja 
porekla za:

Komisija do…39 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročila v zvezi z 
obvezno navedbo države ali kraja porekla 
za:
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__________________
39. *UL: Prosimo vstavite datum: tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog se ujema s spremembo opredelitve „kraja porekla“, kot je bilo dogovorjeno v prvi 
obravnavi v Evropskem parlamentu. Določba preprečuje, da bi proizvode prodajali kot da 
izvirajo iz države, kjer je "potekala zadnja večja gospodarsko utemeljena predelava" (kot je 
dodajanje polivke proizvodu).

Predlog spremembe 256
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(h) Viski

Or. en

Obrazložitev

Viski, ki se prodaja v EU, je običajno označen z državo porekla in temu podatku potrošniki 
tudi pripisujejo precejšen pomen.  Vendar nekateri viskiji nimajo oznak porekla, ampak 
uporabljajo druge načine označevanja, da bi se nakazalo, da prihajajo iz ene ali več držav, v 
katerih se opravlja glavna proizvodnja.  Zato je primerno, da se viski vključi v seznam 
prehrambenih izdelkov, ki jih bo ocenila Komisija, da bi določili, ali bi bilo treba uvesti ali ne 
obvezno označevanje države porekla.

Predlog spremembe 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka f 

Stališče Sveta Predlog spremembe

f) proizvode z eno samo sestavino; črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka g

Stališče Sveta Predlog spremembe

g) sestavine, ki predstavljajo več kot 50 % 
živila.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 259
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

V teh poročilih se upošteva potrošnikova 
potreba po obveščenosti, izvedljivost 
obvezne navedbe iz prvega pododstavka ter 
analiza stroškov in koristi uvedbe takšnih 
ukrepov, vključno s pravnim vplivom na 
notranji trg in vplivom na mednarodno 
trgovino.

V teh poročilih se upošteva potrošnikova 
potreba po obveščenosti, izvedljivost 
obvezne navedbe iz prvega pododstavka, ki 
bo določena glede na posamezen primer 
na ustrezni geografski ravni ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega izdelka
ter analiza stroškov in koristi uvedbe 
takšnih ukrepov, vključno s pravnim 
vplivom na notranji trg in vplivom na 
mednarodno trgovino.

Or. en

Predlog spremembe 260
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 2



PE460.950v01-00 86/155 AM\861438SL.doc

SL

Stališče Sveta Predlog spremembe

V teh poročilih se upošteva potrošnikova 
potreba po obveščenosti, izvedljivost 
obvezne navedbe iz prvega pododstavka ter 
analiza stroškov in koristi uvedbe takšnih 
ukrepov, vključno s pravnim vplivom na 
notranji trg in vplivom na mednarodno 
trgovino.

V teh poročilih se upošteva potrošnikova 
potreba po obveščenosti, izvedljivost 
obvezne navedbe iz prvega pododstavka, ki 
bo določena glede na posamezen primer 
na ustrezni geografski ravni ob 
upoštevanju značilnosti zadevnih izdelkov
ter analiza stroškov in koristi uvedbe 
takšnih ukrepov, vključno s pravnim 
vplivom na notranji trg in vplivom na 
mednarodno trgovino.

Or. en

Obrazložitev

Predlog o informacijah o živilih bi moral upoštevati sveženj kakovosti, ki se obravnava v 
odboru AGRI v Evropskem parlamentu. Sveženj o kakovosti ustvarja pravno podlago za 
označevanje območja kmetovanja v okviru standardov trženja. Predlog o informacijah o 
živilih bi moral obravnavati možnost določitve okvira za državo izvora in kraj porekla, a ne 
za označevanje sestavin, ter uskladiti besedilo pravnih določb.

Predlog spremembe 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3 a (novo) Ime ali naslov nosilca živilske 
dejavnosti na oznaki ne pomeni navedbe 
države izvora ali kraja porekla zadevnega 
živila. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost z že navedenim v zadnjem stavku 
uvodne izjave 31 skupnega stališča Sveta.
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Predlog spremembe 262
János Áder

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

5 a (novo) Ime ali naslov nosilca živilske 
dejavnosti na oznaki ne pomeni navedbe 
države izvora ali kraja porekla zadevnega 
živila. 

Or. en

Predlog spremembe 263
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6 

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Komisija do… v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
izvedbena pravila v zvezi z uporabo točke 
(b) odstavka 2 tega člena in uporabo 
odstavka 3 tega člena.

črtano

__________________
40. *GU: Prosimo vstavite datum tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. it

Predlog spremembe 264
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6 

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Komisija do… v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 

črtano



PE460.950v01-00 88/155 AM\861438SL.doc

SL

izvedbena pravila v zvezi z uporabo točke 
(b) odstavka 2 tega člena in uporabo 
odstavka 3 tega člena.
__________________
40. *OJ: dve leta po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. nl

Obrazložitev

Obvezno označevanje kraja porekla ali države izvora za prašičje, ovčje, kozje ali perutninsko 
meso bi povzročilo nepotrebne obremenitve za nosilce živilske dejavnosti. Ohraniti je treba 
sedanja pravila o označevanju. ki navajajo, da se izvor lahko navede prostovoljno, razen če bi 
nenavajanje tega podatka resno zavedlo potrošnike glede dejanskega izvora mesa. Isto velja 
za proizvode iz člena 5(5).

Predlog spremembe 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6 

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Komisija do… v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
izvedbena pravila v zvezi z uporabo točke 
(b) odstavka 2 tega člena in uporabo 
odstavka 3 tega člena.

6. Komisija do… v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
izvedbena pravila v zvezi z uporabo točk 
(b) in (c) odstavka 2 tega člena in uporabo 
odstavka 3 tega člena.

__________________ __________________
40 UL: navesti datum 2 leti od začetka 
veljavnosti te uredbe.

40 UL: navesti datum 2 leti od začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Predlog uredbe
Člen 25 – zamenjava odstavka 6 z odstavkom 4 a 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Komisija do…40 v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
izvedbena pravila v zvezi z uporabo točke 
(b) odstavka 2 tega člena in uporabo 
odstavka 3 tega člena.

4a. Komisija do…40 v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 46(2) 
sprejme izvedbena pravila v zvezi z 
uporabo točke (b) odstavka 2 tega člena in 
uporabo odstavka 3 tega člena.

__________________ __________________
40UL: Prosimo vstavite datum: tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe.

40UL: Prosimo vstavite datum: tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 25 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

25a (novo) Ime ali naslov nosilca živilske 
dejavnosti na oznaki ne pomeni navedbe 
države izvora ali kraja porekla zadevnega 
živila. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti v členu 25 o označbi porekla, kar je že 
navedeno v zadnjem stavku uvodne izjave 31 skupnega besedila Sveta.

Predlog spremembe 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 25 a (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Ime ali naslov nosilca živilske dejavnosti 
na oznaki ne pomeni navedbe države 
izvora ali kraja porekla zadevnega živila. 

Or. en

Predlog spremembe 269
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Komisija lahko v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
podrobna pravila o izvajanju odstavka 1 
tega člena v zvezi z nekaterimi živili.

2. Komisija lahko v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 46(2) sprejme 
izvedbene akte, ki določajo podrobna 
pravila o izvajanju odstavka 1 tega člena v 
zvezi z nekaterimi živili.

Or. en

Predlog spremembe 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne Lepage

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, trans-maščobnih kislin, ogljikovih 
hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli.

Or. en
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Predlog spremembe 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev, in soli;

Or. en

Obrazložitev

Te hranilne snovi in energija so najpomembnejši podatki za potrošnike in zato morajo biti na 
sprednji strani embalaže.

Predlog spremembe 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

(b) količine maščob, umetnih trans-
maščobnih kislin, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, sladkorjev, 
beljakovin in soli.

Or. en

Obrazložitev

Del predloga spremembe 144 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 273
Frédérique Ries

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

kislin, ogljikovih hidratov, sladkorjev, 
beljakovin, umetnih trans-maščobnih 
kislin in soli.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je bila s prizadevanji za reformulacijo občutno zmanjšana raven industrijskih trans-
maščobnih kislin v hrani v zadnjih nekaj letih, razpoložljivi dokazi kažejo, da ima prekomerno 
uživanje umetnih trans-maščobnih kislin škodljive učinke na zdravje in prispeva k višjemu 
tveganju bolezni srca in ožila. Na drugi strani označevanje naravnih trans-maščobnih kislin, 
ki se proizvajajo v želodcu krave in so torej naravno prisotne v mesu in mleku, ni upravičeno 
z vdika javnega zdravja.

Predlog spremembe 274
Andres Perello Rodriguez

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 144 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, sladkorjev, 
naravnih antioksidantov (ki so značilni za 
surovino porekla), beljakovin in soli.



AM\861438SL.doc 93/155 PE460.950v01-00

SL

Or. it

Predlog spremembe 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b a) količine beljakovin, ogljikovih 
hidratov in trans-maščobnih kislin.

Or. en

Obrazložitev

Te hranilne snovi so pomembne za potrošnike in zato morajo biti obvezno na zadnji strani 
embalaže.

Predlog spremembe 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) trans-maščobnih kislin; črtano

Or. en

Predlog spremembe 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) trans-maščobnih kislin; črtano
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Or. en

Obrazložitev

Prostovoljno označevanje trans-maščobnih kislin je izredno zavajujoče; označevanje 
transmaščobnih kislin mora biti obvezno na zadnji strani embalaže.

Predlog spremembe 279
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) trans-maščobnih kislin; črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 29(1)(1)(b) in predlog spremembe 146, sprejeta v prvi 
obravnavi.

Predlog spremembe 280
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka d a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d a) holesterol;

Or. en

Obrazložitev

Kompromis iz prve obravnave med Svetom in EP, da bi bili bolj izčrpni glede prostovoljnega 
označevanja hranilnih snovi.

Predlog spremembe 281
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka f a (novo) 



AM\861438SL.doc 95/155 PE460.950v01-00

SL

Stališče Sveta Predlog spremembe

(f a) natrij;

Or. en

Obrazložitev

Kompromis iz prve obravnave med Svetom in EP, da bi bili bolj izčrpni glede prostovoljnega 
označevanja hranilnih snovi.

Predlog spremembe 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(fa) natrij;

Or. fr

Obrazložitev

Natrij je naravno prisoten v nekaterih živilih in sestavinah, ki ne vsebujejo soli (na primer 
jogurt in mleko). Potrošnik mora vedeti, koliko natrija je v živilu. Tako bodo nosilci 
dejavnosti lahko pojasnili in dopolnili obvezne informacije o soli.

Predlog spremembe 283
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar označba predpakiranega živila 
vsebuje obvezno označbo hranilne 
vrednosti iz odstavka 1, se lahko na njej
ponovijo informacije o energijski vrednosti 
ter količinah maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli.

3. Kadar označba predpakiranega živila 
vsebuje obvezno označbo hranilne 
vrednosti iz odstavka 1, se ponovijo 
informacije o energijski vrednosti ter 
količinah maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli z uporabo 
poenostavljene sheme označevanja v 
skladu s členom 33(3).
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Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 33(3).

Predlog spremembe 284
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar označba predpakiranega živila 
vsebuje obvezno označbo hranilne 
vrednosti iz odstavka 1, se lahko na njej 
ponovijo informacije o energijski vrednosti 
ter količinah maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli.

3. Kadar označba predpakiranega živila 
vsebuje obvezno označbo hranilne 
vrednosti iz člena 29(1), se na njej v 
osrednjem vidnem polju ponovijo 
informacije o energijski vrednosti. Poleg 
tega se lahko na njej ponovijo tudi količine 
maščob, nasičenih maščobnih kislin, 
sladkorjev in soli.

Or. en

Obrazložitev

Informacija o energijski vrednosti je najpomembnejša informacija za potrošnika in jo je zato 
treba ponoviti na sprednji strani embalaže poleg obvezne tabele hranilne vrednosti. Poleg 
tega bi moralo tudi biti omogočeno, da se skladno s tem prostovoljno ponovno navedejo 
najpomembnejše hranilne snovi (maščobe, nasičene maščobne kisline, sladkorji, soli).

Predlog spremembe 285
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Kadar označba proizvodov iz člena 
16(4) vsebuje označbo hranilne vrednosti, 
je lahko z odstopanjem od člena 35(1) 
vsebina označbe omejena le na energijsko 
vrednost.

4. Kadar označba proizvodov iz člena 
16(4) vsebuje označbo hranilne vrednosti, 
je lahko z odstopanjem od člena 35(1) 
vsebina označbe omejena le na energijsko 
vrednost in vrednost sladkorja.
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Or. en

Predlog spremembe 286
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 49 in ob upoštevanju 
pogojev iz členov 50 in 51 določi 
pretvorbene faktorje za vitamine in 
minerale iz točke 1 dela A Priloge XIII, 
zato da se vsebnost vitaminov in mineralov 
v živilih natančneje izračuna. Ti 
pretvorbeni faktorji se dodajo Prilogi XIV.

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 49 določi pretvorbene 
faktorje za vitamine in minerale iz točke 1 
dela A Priloge XIII, zato da se vsebnost 
vitaminov in mineralov v živilih natančneje 
izračuna. Ti pretvorbeni faktorji se dodajo 
Prilogi XIV.

Or. en

Predlog spremembe 287
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
podrobna pravila za enotno izvajanje tega 
odstavka v zvezi z natančnostjo navedenih 
vrednosti, kot so razlike med navedenimi 
vrednostmi ter vrednostmi, ugotovljenimi 
pri uradnih pregledih.

Komisija lahko v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 46(2) sprejme 
izvedbene akte, ki določajo podrobna 
pravila za enotno izvajanje tega odstavka v 
zvezi z natančnostjo navedenih vrednosti, 
kot so razlike med navedenimi vrednostmi 
ter vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 
pregledih.

Or. en
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Predlog spremembe 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Energijska vrednost in količina 
hranilnih snovi iz člena 29(1) do (5) se 
izrazita na 100 g ali na 100 ml.

2. „Obvezna označba hranilne vrednosti 
na sprednji strani“ vključuje količino 
energijske vrednosti v kcal in vse obvezne 
hranilne snovi iz člena 29(1), po potrebi 
pa tudi hranilne snovi iz člena 29(2), 
katerih označba je neobvezna.

Navede se, kot je primerno, po vrstnem 
redu, ki je določen v prilogi XV, in sicer 
na 100 g/ml in na obrok.
Navede pa se v obliki tabele s 
poravnanimi številkami.

Or. en

Obrazložitev

Prva obravnava – predlog spremembe 313.

Predlog spremembe 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Poleg navedbe v obliki iz odstavka 2 
tega člena se lahko energijska vrednost in 
količine hranilnih vrednosti iz člena 
29(1), (3), (4) in (5) po potrebi izrazijo kot 
odstotek priporočenih vnosov iz dela B 
Priloge XIII v razmerju do vrednosti na 
100 g ali na 100 ml.

4. Poleg navedbe v obliki iz odstavka 2 
tega člena se energijska vrednost in 
količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli izrazijo kot 
odstotek priporočenih vnosov iz dela B 
Priloge XIII v razmerju do vrednosti na 
100 g ali na 100 ml.

Or. en
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Obrazložitev

Potrošnik potrebuje informacije, da bi določil svoj dnevni vnos določene hranilne snovi. Na 
primer "vsebuje 7 gramov soli na 100 gramov" potrošniku ne pove ničesar v zvezi s 
povprečnim priporočenim dnevnim vnosom. 

Predlog spremembe 290
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Da bi zagotovili enotno navajanje 
označb hranilne vrednosti na obrok ali 
prehransko enoto in za potrošnike 
predvideli enotno podlago za primerjavo, 
lahko Komisija ob upoštevanju sedanjih 
potrošniških navad in prehranskih 
priporočil v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 46(2) sprejme pravila, 
v skladu s katerimi se za posebne 
kategorije živil hranilne vrednosti navedejo 
na obrok ali prehransko enoto.

4. Da bi zagotovili enotno navajanje 
označb hranilne vrednosti na obrok ali 
prehransko enoto in za potrošnike 
predvideli enotno podlago za primerjavo, 
Komisija ob upoštevanju sedanjih 
potrošniških navad in prehranskih 
priporočil v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 46(2) z izvedbenimi 
akti sprejme pravila, v skladu s katerimi se 
za posebne kategorije živil hranilne 
vrednosti navedejo na obrok ali prehransko 
enoto.

Or. en

Predlog spremembe 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 29(1) in (2) se vključijo 
v isto vidno polje. Predstavljeni so skupaj 
in jasno ter, kadar je ustrezno, v vrstnem 
redu iz Priloge XV.

1. Podatki iz člena 29(1)(a) in (1)(b) se 
navedejo na sprednji strani embalaže in
vključujejo količino energijske vrednosti v 
kcal, kakor je določeno v členu 29(1)(a), 
in obvezne hranilne vrednosti iz člena 
29(1)(b), izražene v gramih. Predstavljeni 
so skupaj in jasno ter, kadar je ustrezno, v 
vrstnem redu iz Priloge XV.
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Or. en

Obrazložitev

Te hranilne snovi so najpomembnejši podatki za potrošnike in zato morajo biti na sprednji 
strani embalaže.

Predlog spremembe 292
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 29(1) in (2) se vključijo 
v isto vidno polje. Predstavljeni so skupaj 
in jasno ter, kadar je ustrezno, v vrstnem 
redu iz Priloge XV.

1. Podatki iz člena 29(1), (2) in (3) se 
vključijo v isto vidno polje. Predstavljeni 
so skupaj in jasno ter, kadar je ustrezno, v 
vrstnem redu iz Priloge XV.

Or. en

Predlog spremembe 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Podatki iz člena 29(1) in (2) se 
predstavijo, če prostor to dopušča, v 
numerični obliki kot preglednica. Kadar 
prostor tega ne dopušča, je označba 
prikazana v linearni obliki.

2. Podatki iz člena 29(1) in (2) se 
predstavijo na zadnji strani embalaže v 
numerični obliki, če prostor to dopušča, v 
obliki tabele s poravnanimi številkami. 
Kadar prostor tega ne dopušča, je označba 
prikazana v linearni obliki in, kadar je 
ustrezno, v vrstnem redu iz priloge XV.

Or. en
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Predlog spremembe 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a (novo). Energijska vrednost, izražena 
v kcal na 100g ali na 100ml ali na obrok, 
se ponovi v okvirčku na spodnji desni 
strani sprednje strani embalaže v velikosti 
pisave 3 mm.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je razumen kompromis med stališčema EP in Sveta. EP zagotavlja 
obvezno označevanje energijske vrednosti  (v 100 g/ml in po potrebi na obrok) v okvirčku na 
spodnji desni strani prednje strani embalaže. Svet pa je predvidel le prostovoljno "ponovitev" 
na prednji strani embalaže petih hranilnih snovi, ki so že označene na zadnji strani embalaže 
v 100 g/m, kar je lahko zavajajoče pri izdelkih, ki se tržijo v embalažah, večjih od 100g/m, kot 
so brezalkoholne pijače ali žitarice. Zato se zdi ustreznejša navedba energetske vrednosti na 
obrok.

Predlog spremembe 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a (novo). Energijska vrednost, izražena 
v kcal na 100g ali na 100ml ali na obrok, 
se ponovi v okvirčku na spodnji desni 
strani sprednje strani embalaže v velikosti 
pisave 3 mm.

Or. en
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Predlog spremembe 296
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a (novo). Energijska vrednost, izražena 
v kcal na obrok, se ponovi v jasni obliki v 
okvirju v osrednjem vidnem polju.

Or. en

Obrazložitev

Informacija o energijski vrednosti je zelo pomembna informacija za potrošnika in jo je zato 
treba ponoviti na sprednji strani embalaže poleg obvezne tabele hranilne vrednosti. Medtem 
ko informacije v tabeli hranilnih snovi (izraženih v 100 g/100 ml) zagotavljajo abstraktno 
primerljivost različnih izdelkov, dodatne enotne informacije o energiji (izražene na obrok) 
zagotavljajo potrošniku konkretno  kalorično vrednost obroka.

Predlog spremembe 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a (novo). Informacije o energijski 
vrednosti in količinah maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, sladkorjev in soli se 
ponovijo na prednji strani embalaže, 
izražene v 100g/ml, in se poleg tega lahko 
izrazijo na obrok.

Or. en

Obrazložitev

Obnovitev stališča Parlamenta, ki je bilo sprejeto na prvi obravnavi.
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Predlog spremembe 298
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a (novo). Energijska vrednost, izražena 
v kcal na 100g ali na 100ml ali na obrok, 
se ponovi v okvirčku na spodnji desni 
strani sprednje strani embalaže v velikosti 
pisave 3mm.

Or. en

Obrazložitev

Energijska vrednost je ključni podatek za potrošnike, ko izbirajo živila z namenom 
vzdrževanja zdrave telesne teže. 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.

Predlog spremembe 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a (novo) Energijska vrednost, izražena v 
kcal na obrok, se ponovi v jasni obliki v 
osrednjem vidnem polju.

Or. en

Obrazložitev

Energijska vrednost je ključni podatek za potrošnike, ko izbirajo živila z namenom 
vzdrževanja zdrave telesne teže. 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.



PE460.950v01-00 104/155 AM\861438SL.doc

SL

Predlog spremembe 300
János Áder

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a. Energijska vrednost, izražena v kcal 
na 100 g ali na 100 ml ali na obrok, se 
ponovi v okvirčku na spodnji desni strani 
sprednje strani embalaže v velikosti pisave 
3mm.

Or. en

Predlog spremembe 301
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Energijska vrednost, izražena v kcal 
na 100 g ali na 100 ml, se ponovi v
okvirčku na spodnji desni strani sprednje 
strani embalaže v velikosti pisave 3 mm. 
Pri embalaži, ki vsebuje porcije z neto 
količino manj kot 100 g/100 ml se lahko 
energijska vrednost označi v kalorijah na 
porcijo.

Or. de

Predlog spremembe 302
Anna Záborská

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Podatki iz člena 29(3) so lahko 3.  Informacije o hranilni vrednosti 100 
g/ml (ali porcije) je treba ponoviti na 
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predstavljeni skupaj: sprednji strani embalaže v vseh primerih, 
ko označba za predpakirano živilo vsebuje 
obvezno označbo hranilne vrednosti iz 
člena 29(1):

Lahko se ponovijo tudi informacije o 
količinah maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli za 100 g/ml ali po 
potrebi za porcijo.

Or. fr

Obrazložitev

Navedba na sprednji strani embalaže o hranilni vrednosti samo za 100 g ali ml bi bila lahko 
zavajajoča pri proizvodih, ki se prodajajo v embalaži, manjši od 100 g ali ml, na primer pri 
brezalkoholnih pijačah ali žitaricah. Tem informacijam je treba dodati informacije o hranilni 
vrednosti za porcijo. Predlog spremembe bi lahko bil kompromis med stališčem EP (prva 
obravnava) in Sveta.

Predlog spremembe 303
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Podatki iz člena 29(3) so lahko 
predstavljeni skupaj:

3. Podatki iz člena 29(3) se ponovijo
skupaj na prednji strani embalaže in se 
izrazijo z besedami "nizko", "srednje" in 
"visoko" v kombinaciji z zeleno , rumeno 
in rdečo barvo.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 314 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – uvodni del 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Podatki iz člena 29(3) so lahko 
predstavljeni skupaj:

3. Kadar označba predpakiranega živila 
vsebuje obvezno označbo hranilne 
vrednosti iz člena 29(1), se informacije o 
energijski vrednosti ponovijo na prednji 
strani embalaže v 100g/ml in na obrok.
Poleg tega se lahko na njej ponovijo 
količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev, soli, izražene v 100g/ml 
ali na obrok:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi bil razumen kompromis med stališčem EP, sprejetim v prvi 
obravnavi, in stališčem Sveta, ki je zagotovil le prostovoljno "ponovitev" na prednji strani 
embalaže petih hranilnih snovi, ki so že označene na zadnji strani embalaže v 100 g/ml in na 
obrok/prehransko enoto.

Predlog spremembe 305
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – pododstavek 1 (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

To mora biti obvezno samo za naslednje 
kategorije živil:
– pripravljene jedi;
– pripravljena živila živalskega izvora;
– predpakirani prigrizki in sendviči;
– žitni kosmiči;
– brezalkoholne pijače razen mleka in 
sodnih sokov, kot so opredeljeni v 
Direktivi Sveta 2001/112/ES z dne 20. 
decembra 2001 o sadnih sokovih in 
nekaterih podobnih proizvodih, 
namenjenih za prehrano ljudi1;
– druga predelana pripravljena in 
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polpripravljena živila; 
Za druga živila, ki ne spadajo v navedene 
kategorije, sta točki a in b neobvezni.
Priporočeni vnos za nizko (zeleno), 
srednjo (rumeno) in visoko (rdečo) raven 
vsebnosti hranilnih snovi se opredeli na 
100 g/ml in sprejme z delegiranimi akti v 
skladu s členom 49a ter pod pogoji iz 
členov 49b in 49c, na podlagi mnenja 
Evropske agencije za varnost hrane.
__________________
1 UL L 10, 12. 1. 2002, str. 58.

Or. en

Predlog spremembe 306
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) v drugem vidnem polju, kot je tisti iz 
odstavka 1 tega člena; in

črtano

Or. en

Predlog spremembe 307
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) v drugem vidnem polju, kot je tisti iz 
odstavka 1 tega člena; in

(a) v drugem vidnem polju, kot je tisti iz 
odstavka 1 tega člena – v tem primeru se 
lahko energijska vrednost označi ločeno 
od drugih vrednosti na sprednji strani 
embalaže;
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Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati skupaj s poročevalkinim predlogom spremembe
št. 72 in je namenjen pojasnitvi, da lahko tako imenovanih „glavnih pet“ enot nastopi tudi 
ločeno, če se ponavljajo (na primer energijska vrednost na sprednjem delu in hranilne 
vrednosti drugje). Sicer je treba energijsko vrednost označiti trikrat: v tabeli, obvezno na 
sprednji strani embalaže (poročevalkin PS št. 70) in znova v prostovoljni obnovitveni navedbi.

Predlog spremembe 308
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) v drugačni obliki, kot je tista iz 
odstavka 2 tega člena.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 309
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – točka b 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) v drugačni obliki, kot je tista iz 
odstavka 2 tega člena.

(b) v drugačni obliki, kot je tista iz 
odstavka 2 tega člena in ki je lahko 
predstavljena v obliki grafa, da bi bila 
vidnejša, ali

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe se obravnava skupaj s poročevalkinim predlogom spremembe 72. 
Potrošniki bi pogosto bolje razumeli hranilne vrednosti, če bi bile predstavljene v obliki 
grafa. To bi bila lahko rešitev za ponovitev navedbe tako imenovanih „velikih pet“, poleg 
njihove navedbe v tabeli.
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Predlog spremembe 310
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ba) samo na porcijo ali na več porcij z 
odstotki referenčnih vnosov iz Dela B 
Priloge XIII – v tem primeru se lahko 
energijska vrednost označi tudi ločeno od 
drugih vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe se obravnava skupaj s poročevalkinim predlogom spremembe 72. Zaradi 
primerljivosti je bistveno, da se vrednosti izrazijo za 100 g/100 ml. V posebnih primerih pa je 
bolj smiselno in izvedljivo ponoviti „velikih pet“ hranilnih enot samo za porcijo.

Predlog spremembe 311
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 5 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Da bi zagotovili enotno izvajanje tega 
odstavka, lahko Komisija v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 46(2) 
sprejme pravila o energijski vrednosti in 
količini hranilnih snovi iz člena 29(1) do
(5), ki se lahko štejeta za zanemarljivi.

Da bi zagotovili enotno izvajanje tega 
odstavka, lahko Komisija z izvedbenimi 
akti v skladu s postopkom preverjanja iz 
člena 46(2) sprejme pravila o energijski 
vrednosti in količini hranilnih snovi iz 
člena 29(1) in (2), ki se lahko štejeta za 
zanemarljivi.

Or. en
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Predlog spremembe 312
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 34 

Stališče Sveta Predlog spremembe

[...] črtano
__________________
44. UL: Prosimo vstavite datum tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. it

Predlog spremembe 313
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in (4) 
ter člena 32 ter prikaza iz člena 33(2) sta 
energijska vrednost in količina hranilnih 
snovi iz člena 29(1) do (5) lahko podani v 
drugih oblikah navedbe in/ali prikazani z 
uporabo ne zgolj besed in številk, temveč 
tudi grafičnih oblik ali simbolov, če so 
izpolnjene naslednje zahteve:

1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in (4) 
ter člena 32 ter prikaza iz člena 33(2) in (3) 
sta energijska vrednost in količina 
hranilnih snovi iz člena 29(1), (2) in (5)
lahko podani v drugih oblikah navedbe 
in/ali prikazani z uporabo ne zgolj besed in 
številk, temveč tudi grafičnih oblik ali 
simbolov, če so izpolnjene naslednje 
zahteve:

Or. en

Predlog spremembe 314
Glenis Willmott, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Kartika Tamara Liotard, 
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

1 a (novo) Ne glede na člen 4(1) uredbe 
(ES) št. 1924/2006 se za namen te uredbe 
razlagalni elementi lahko uporabijo za 
navedbo ali prikaz informacij o energijski 
vrednosti in količini maščob, nasičenih 
maščobnih kislinah, sladkorjih in soli.

Or. en

Obrazložitev

To bo omogočilo nadaljnjo uporabo prostovoljnih shem v nekaterih državah članicah, saj se 
je izkazalo, da so te sheme za potrošnike zelo uporabne.

Predlog spremembe 315
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika 
Tamara Liotard, Glenis Willmott, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) ne zavajajo potrošnika, kot je določeno 
v členu 7;

(a) temeljijo na natančnih, neodvisnih
potrošniških raziskavah in ne zavajajo 
potrošnika, kot je določeno v členu 7;

Or. en

Predlog spremembe 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Michèle 
Rivasi, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

a a (novo) njihov razvoj je izid obsežnih 
posvetovanj z vsemi interesnimi 
skupinami;
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Or. en

Predlog spremembe 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Michèle 
Rivasi, Åsa Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – točka c 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) obstajajo dokazi o razumevanju takšne 
oblike navedbe ali prikaza pri povprečnem 
potrošniku; in

(c) obstajajo neodvisni dokazi o 
razumevanju takšne oblike navedbe ali 
prikaza pri potrošnikih; in

Or. en

Predlog spremembe 318
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(da) so objektivni in nediskriminacijski;

Or. es

Predlog spremembe 319
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – točka d b (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(db) njihova uporaba ne sme ovirati 
prostega pretoka blaga.

Or. es
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Predlog spremembe 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a. Če je označba hranilne vrednosti za 
živila iz Priloge V obvezna, ker se navaja 
prehranska ali zdravstvena trditev, ni 
nujno, da se označba hranilne vrednosti 
ali kateri koli njen del pojavi v osrednjem 
vidnem polju.

Or. en

Obrazložitev

Živila, našteta v Prilogi V, so izvzeta iz obvezne označbe hranilne vrednosti, saj ne vsebujejo 
znatnih količin hranilnih snovi. Vendar je v skladu s členom 7 uredbe (ES) št. 1924/2006 za 
vsa živila, tudi tista iz priloge V, obvezna označba hranilne vrednosti pri navajanju 
prehranske/zdravstvene trditve. Navedba označbe ali njenih delov v osrednjem vidnem polju 
ni vedno izvedljiva na majhni embalaži. Pri navajanju prehranske/zdravstvene trditve morajo 
biti živila iz Priloge V zato izvzeta iz te obveze.

Predlog spremembe 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Michèle 
Rivasi, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Zaradi lažjega spremljanja uporabe takšnih 
dodatnih oblik navajanja ali prikaza 
označbe hranilne vrednosti lahko države 
članice od nosilcev živilske dejavnosti, ki 
dajejo v promet živila na njihovem ozemlju 
s takšnimi informacijami, zahtevajo, da 
pristojne organe uradno obvestijo o uporabi 
dodatne oblike navajanja ali prikaza in jim 
zagotovijo ustrezna potrdila glede 
izpolnjevanja bistvenih zahtev iz točk (a) 
do (d) odstavka 1. V teh primerih se lahko
zahteva prenehanje uporabe dodatnih oblik 

Zaradi lažjega spremljanja uporabe in 
vpliva takšnih dodatnih oblik navajanja ali 
prikaza označbe hranilne vrednosti države 
članice od nosilcev živilske dejavnosti, ki 
dajejo v promet živila na njihovem ozemlju 
s takšnimi informacijami, zahtevajo, da 
pristojne organe uradno obvestijo o uporabi 
dodatne oblike navajanja ali prikaza in jim 
zagotovijo ustrezna potrdila glede 
izpolnjevanja bistvenih zahtev iz točk (a) 
do (d) odstavka 1. V teh primerih se 
zahteva prenehanje uporabe dodatnih oblik 
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navajanja ali prikaza označbe hranilne 
vrednosti.

navajanja ali prikaza označbe hranilne 
vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonija Prvanova (Antonyia 
Parvanova), Corinne Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5 – opomba 44 

Stališče Sveta Predlog spremembe

____________________________ ____________________________

44. *UL: Prosimo vstavite datum: osem let
po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

44. *UL: Prosimo vstavite datum: tri leta po 
dnevu začetka uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 323
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 6 

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Da bi zagotovili enotno uporabo tega 
člena, lahko Komisija v skladu z
regulativnim postopkom iz člena 46(2) 
sprejme podrobna pravila o izvajanju 
odstavkov 1, 3 in 4 tega člena.

6. Da bi zagotovili enotno uporabo tega 
člena, lahko Komisija v skladu s
postopkom preverjanja iz člena 46(2) 
sprejme izvedbene akte, ki določajo
podrobna pravila o izvajanju odstavkov 1, 
3 in 4 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 a (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a (novo). Izraz "vegetarijanski" se ne 
uporablja za živila, ki so pridobljena iz 
živali, ki so umrle, bile zaklane ali ki 
umrejo kot rezultat prehranjevanja, ter za 
živila, ki so narejena iz takšnih proizvodov 
ali z njihovo pomočjo. Izraz "veganski" se 
ne uporablja za živila, ki so živali ali 
živalski proizvodi (vključno s proizvodi iz 
živih živali) ali so iz njih pridobljena ali z 
njihovo pomočjo.

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta na prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 325
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a (novo) Še naprej se lahko navajajo 
dodatne 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 
določbami te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Pri proizvodih, ki so namenjeni otrokom ali jih privlačijo je bolj uporabno zagotoviti 
informacije o hranilni vrednosti z referenčnimi vrednostmi, ki zadevajo otroke.
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Predlog spremembe 326
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v člen 38 lahko države 
članice sprejmejo nacionalne ukrepe o 
zadevah, ki niso izrecno usklajene s to 
uredbo, razen če bi ti ukrepi pomenili 
prepoved, oviranje ali omejevanje 
prostega pretoka blaga, ki je v skladu s to 
uredbo.

2. V skladu z odstavkom 1 tega člena, se 
države članice vzdržijo od določanja 
zahtev, bolj podrobnih od tistih, ki so že v 
tej uredbi glede označevanja hranilne 
vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Sveta bi državam članicam omogočil, da sprejmejo dodatne obvezne zahteve glede
označevanja. Te določbe bi lahko povzročile preobilje dodatnih nacionalnih pravil, ki bi 
resno ogrožala delovanje notranjega trga in bi omejevala izvajanje nosilcev živilske 
dejavnosti. Zato je bil v člen 37 vključen nov odstavek 2 v skladu s sedanjo zakonodajo in 
členom 7.3 direktive 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil.

Predlog spremembe 327
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 

Stališče Sveta 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 lastnostmi živila 
ter njegovim izvorom ali poreklom. Kadar 
države članice o takšnih ukrepih uradno 
obvestijo Komisijo, predložijo dokaze o 
tem, da večina potrošnikov zagotovitvi teh 
informacij pripisuje velik pomen.

2. V skladu z odstavkom 1 lahko države 
članice uvedejo ukrepe v zvezi z obvezno 
navedbo države izvora ali kraja porekla 
živil.

Or. it
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Predlog spremembe 328
Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 

Stališče Sveta 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 lastnostmi živila 
ter njegovim izvorom ali poreklom. Kadar 
države članice o takšnih ukrepih uradno 
obvestijo Komisijo, predložijo dokaze o 
tem, da večina potrošnikov zagotovitvi teh 
informacij pripisuje velik pomen.

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 lastnostmi živila 
ter njegovim izvorom ali poreklom. Kadar 
države članice o teh ukrepih obvestijo 
Komisijo, potrdijo, da so tem 
informacijam priznale zakonodajni 
pomen.

Or. it

Predlog spremembe 329
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta 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:

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) so podatki iz točke (c) člena 9(1) 
obvezni;
(b) so drugi podatki iz členov 9 in 10 
neobvezni, razen če države članice 
sprejmejo ukrepe, v skladu s katerimi je 
treba navesti nekatere ali vse zadevne 
podatke oziroma elemente teh podatkov.
Določbe tega odstavka ne veljajo za 
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gostinske storitve, ki jih zagotavljajo kina 
(razen mala in srednja podjetja), ko se 
živila pakirajo na prodajnem mestu v 
standardiziranih embalažah, katerih 
velikost je določena vnaprej, tako da je 
končna količina in vsebina živila ali 
pijače določena in merljiva.

Or. en

Predlog spremembe 330
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – točka a 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) so podatki iz točke (c) člena 9(1) 
obvezni;

(a) države članice lahko zahtevajo podatke
iz točke (c) člena 9(1);

Or. es

Predlog spremembe 331
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2 

Stališče Sveta 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 takšen 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 takšen posvet koristen, ali 
če tako zahteva država članica. Komisija 
bo tudi uvedla uradni postopek 
obveščanja za vse zainteresirane strani v 
skladu z določbami iz Direktive 98/34.

Or. en



AM\861438SL.doc 119/155 PE460.950v01-00

SL

Obrazložitev

Kot je bilo dogovorjeno na prvi obravnavi Parlamenta je bistvo predlagane nove uredbe 
povečati enotni trg in omogočiti prosti pretok blaga.  Spoznalo se je, da lahko nacionalni 
zakoni o označevanju razdrobijo enotni trg, zato so lahko sprejeti le po preglednem postopku 
preučitve, namreč po enakem postopku, ki velja za druge nacionalne zakonodajne predloge za 
notranji trg.

Predlog spremembe 332
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Zadevna država članica, ki meni, da je 
treba sprejeti novo zakonodajo o 
informacijah o živilih, lahko predvidene 
ukrepe sprejme šele tri mesece po uradnem 
obvestilu iz odstavka 1, če od Komisije ni 
prejela negativnega mnenja.

3. Zadevna država članica, ki meni, da je 
treba sprejeti novo zakonodajo o 
informacijah o živilih, lahko predvidene 
ukrepe sprejme šele tri mesece po uradnem 
obvestilu iz odstavka 1.

Or. it

Predlog spremembe 333
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija, če je njeno mnenje negativno, 
pred potekom roka iz odstavka 3 tega člena 
začne regulativni postopek, določen v 
členu 46(2), da bi ugotovila, ali je mogoče 
predvidene ukrepe izvesti, po potrebi z 
ustreznimi spremembami.

4. Komisija, če je njeno mnenje negativno, 
pred potekom roka iz odstavka 3 tega člena 
začne regulativni postopek, določen v 
členu 46(2), da bi predlagala morebitne 
spremembe, za katere meni, da so 
ustrezne.

Or. it
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Predlog spremembe 334
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija, če je njeno mnenje negativno, 
pred potekom roka iz odstavka 3 tega člena 
začne regulativni postopek, določen v 
členu 46(2), da bi ugotovila, ali je mogoče 
predvidene ukrepe izvesti, po potrebi z 
ustreznimi spremembami.

4. Komisija, če je njeno mnenje negativno, 
pred potekom roka iz odstavka 3 tega člena 
začne postopek preverjanja, določen v 
členu 46(2), da bi ugotovila, ali je mogoče 
predvidene ukrepe izvesti, po potrebi z 
ustreznimi spremembami.

Or. en

Predlog spremembe 335
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 5 

Stališče Sveta 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 predpisov47 se ne uporablja za 
ukrepe, o katerih države članice uradno 
obvestijo Komisijo v skladu s postopkom 
uradnega obveščanja iz tega člena.

črtano

__________________
47. UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

Or. en

Obrazložitev

Kot je bilo dogovorjeno na prvi obravnavi Parlamenta je bistvo predlagane nove uredbe 
povečati enotni trg in omogočiti prosti pretok blaga.  Spoznalo se je, da lahko nacionalni 
zakoni o označevanju razdrobijo enotni trg, zato so lahko sprejeti le po preglednem postopku 
preučitve, namreč po enakem postopku, ki velja za druge nacionalne zakonodajne predloge za 
notranji trg.
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Predlog spremembe 336
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Z namenom upoštevanja tehnološkega 
napredka, znanstvenih dosežkov, zdravja 
potrošnikov ali potrebe potrošnikov po 
informacijah ter na podlagi določb 
člena 10(2) in člena 21(2) v zvezi s 
spremembami prilog II in III, lahko 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 49 ter pod pogoji iz členov 50 in 
51 spremeni prilogi k tej uredbi.

Z namenom upoštevanja tehnološkega 
napredka, znanstvenih dosežkov, zdravja 
potrošnikov ali potrebe potrošnikov po 
informacijah ter na podlagi določb 
člena 10(2) in člena 21(2) v zvezi s 
spremembami prilog II in III, lahko 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 49 spremeni prilogi k tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 337
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – uvodni del 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Brez poseganja v odstavek 2 tega člena 
Komisija pri izvajanju pooblastil, ki so 
nanjo prenesena s to uredbo za sprejemanje 
ukrepov v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 46(2) ali z delegiranimi 
akti v skladu s členi 49 do 52:

1. Brez poseganja v odstavek 2 tega člena 
Komisija pri izvajanju pooblastil, ki so 
nanjo prenesena s to uredbo za sprejemanje 
ukrepov z izvedbenimi akti  v skladu s
postopkom preverjanja iz člena 46(2) ali z 
delegiranimi akti v skladu s členom 49:

Or. en

Predlog spremembe 338
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali.

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali, 
ustanovljen s členom 58(1) Uredbe (ES) 
št. 178/2002. Ta odbor je odbor v smislu 
Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Predlog spremembe 339
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja 
člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Predlog spremembe 340
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je 
tri mesece.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 341
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih
aktov iz členov 10(2), 12(3), 13(5), 19(2), 
21(2), 23(2), 29(6), 30(2), 35(4) in člena 44 
se prenese na Komisijo za obdobje petih 
let po …51 Komisija pripravi poročilo o 
prenesenem pooblastilu najpozneje šest
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet pooblastilo prekliče v 
skladu s členom 50.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji 
iz tega člena.

1a. Prenos pooblastila iz členov 10(2), 
12(3), 13(5), 19(2), 21(2), 23(2), 29(6), 
30(2), 35(4) in člena 44 za obdobje petih 
let po ....* Komisija pripravi poročilo o 
prenesenem pooblastilu najpozneje devet
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se s tihim soglasjem
podaljša za enako obdobje, razen če 
Evropski parlament ali Svet v treh mesecih 
pred koncem vsakega obdobja ne 
nasprotuje takšnemu podaljšanju.

1b. Prenos pooblastila iz členov 10(2), 
12(3), 13(5), 19(2), 21(2), 23(2), 29(6), 
30(2), 35(4) in člena 44 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu preneha veljati prenos 
pooblastila, naveden v tem sklepu. Sklep 
začne veljati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Or. en
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Predlog spremembe 342
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v členih 50 in 51.

3. Delegirani akti, sprejeti v skladu s členi 
10(2), 12(3), 13(5), 19(2), 21(2), 23(2), 
29(6), 30(2), 35(4) in členom 44 začnejo 
veljati, le če Evropski parlament ali Svet 
temu ne nasprotujeta v roku dveh mesecev 
od sporočila o aktu Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ali če pred iztekom 
omenjenega roka Evropski parlamenti in 
Svet oba seznanita Komisijo, da ne
nameravata nasprotovati. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 343
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. V nujnih primerih zaradi pojava 
novega resnega tveganja za človekovo 
zdravje se za delegirane akte, sprejete na 
podlagi členov 10(2) in 21(2), uporabi 
postopek iz člena 52.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 344
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 50 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Preklic pooblastila črtano
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 10(2), 12(3), 13(5), 19(2), 
21(2), 23(2), 29(6), 30(2), 35(4) in člena 
44 lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
roku pred sprejetjem končne odločitve ter 
pri tem navede pooblastila, ki bi lahko 
bila preklicala, in možne razloge za 
preklic.
3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej 
določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev 
se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 345
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 51 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Nasprotovanje delegiranim aktom črtano
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se navedeni rok podaljša za dva 
meseca.
2. Če do izteka roka iz odstavka 1 niti 
Evropski parlament niti Svet ne
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nasprotuje delegiranemu aktu, se akt 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, ki je v njem določen.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom navedenega roka, če sta Evropski 
parlament in Svet obvestila Komisijo o 
nameri, da delegiranemu aktu ne bosta 
nasprotovala.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku iz 
odstavka 1, akt ne začne veljati. 
Institucija, ki delegiranemu aktu 
nasprotuje, navede razloge za 
nasprotovanje.

Or. en

Predlog spremembe 346
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Delegirani akti, sprejeti po tem členu, 
začnejo nemudoma veljati in se 
uporabljajo, dokler ni izraženo 
nasprotovanje v skladu z odstavkom 3.

1. Delegirani akti, sprejeti po tem členu, 
začnejo nemudoma veljati in se 
uporabljajo, dokler ni izraženo 
nasprotovanje v skladu z odstavkom 2. V 
uradnem obvestilu Evropskemu 
parlamentu in Svetu o sprejetju 
delegiranega akta je utemeljena uporaba 
postopka v nujnih primerih.

Or. en

Predlog spremembe 347
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 2 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. V uradnem obvestilu Evropskemu 
parlamentu in Svetu o delegiranem aktu, 
sprejetem po tem členu, se navedejo 
razlogi za uporabo postopka v nujnih 
primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s 
postopkom iz člena 49(5). Komisija v tem 
primeru brez odlašanja razveljavi akt, 
potem ko jo Evropski parlament ali Svet 
obvesti, da mu nasprotuje.

Or. en

Predlog spremembe 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Živila, ki so bila dana v promet ali 
označena do …54 ** in niso v skladu z 
zahtevami, določenimi v točki (l) člena 
9(1), se lahko tržijo do odprodaje zalog.

črtano

__________________
54. ***UL: Prosimo vstavite datum: prvega 
dne v mesecu pet let po začetku veljave te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Zadostovalo bo prehodno obdobje treh let. Ni razloga, da bi bilo prehodno obdobje za 
zahtevo po označbi hranilne vrednosti daljše od obdobij, povezanih z drugimi informacijami o 
živilih.

Predlog spremembe 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 2 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Neobvezno navajanje označbe hranilne 
vrednosti mora biti med …55 in …56 v 
skladu s členi 29 do 34.

črtano

__________________
55. UL: Prosimo vstavite datum: prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe.
56. UL: Prosimo vstavite datum: prvega 
dne v mesecu pet let po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ni več potrebno.

Predlog spremembe 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Uporablja se od ...*, razen točke (l) 
člena 9(1), ki se uporablja od …**.

Uporablja se od …*

________________________ ________________________

*UL: Prosimo vstavite datum: prvega dne 
v mesecu tri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe.

*UL: Prosimo vstavite datum: prvega dne 
v mesecu tri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe.

** UL: Prosimo vstavite datum: prvega 
dne v mesecu pet let po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev
Tri leta je zadostno časovno obdobje. Ni treba predvideti daljšega obdobja za zahtevo po
označevanju hranilne vrednosti. 
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Predlog spremembe 351
Chris Davies

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. "označba hranilne vrednosti" ali 
"označevanje hranilne vrednosti" so 
informacije, ki vsebujejo:

1. „označba hranilne vrednosti“ ali 
„označevanje hranilne vrednosti“ so 
informacije, ki navajajo:

(a) energijsko vrednost; ali (a) energijsko vrednost; ali

(b) energijsko vrednost ter eno ali več 
naslednjih hranilnih snovi in njihove 
sestavne dele, ki so posebej navedeni:

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

– maščobe (nasičene maščobne kisline, 
trans-maščobne kisline, enkrat nenasičene 
maščobne kisline, večkrat nenasičene 
maščobne kisline);

– maščobe (nasičene maščobne kisline, 
trans-maščobne kisline, enkrat nenasičene 
maščobne kisline, večkrat nenasičene 
maščobne kisline);

– ogljikovi hidrati (sladkorji, polioli, 
škrob);

– ogljikovi hidrati (sladkorji, polioli, 
škrob);

– sol; – sol;

– prehranske vlaknine; – prehranske vlaknine; 
– beljakovine; – beljakovine;

– vitamini ali minerali iz točke 1 dela A 
Priloge XIII, navedeni v znatnih količinah, 
kakor je določeno v točki 2 dela A Priloge 
XIII;

– vitamini ali minerali iz točke 1 dela A 
Priloge XIII, navedeni v znatnih količinah, 
kakor je določeno v točki 2 dela A Priloge 
XIII;

Or. en

Predlog spremembe 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – točka -1 (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

„vsebuje ojačevalec arome“

Or. en

Obrazložitev

Del predloga spremembe 275 s prve obravnave.

Predlog spremembe 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – točka 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Mesni izdelki iz posebnega zakola
„Meso iz zakola brez omamljenja“
1a.1 Meso in mesni izdelki iz živali, ki 
pred zakolom niso bile omamljene 
oziroma so bile obredno zaklane.

Or. en

Predlog spremembe 354
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – točka 1 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a.  ŽIVILSKI IZDELKI, PROIZVEDENI OB 
UPOŠTEVANJU DOBREGA POČUTJA ŽIVALI
1a.1 Živilski izdelki z mesom, 
pridobljenim iz živali, ki so 
bile zaklane po metodi Halal.

„Ta izdelek izvira iz 
živali, zaklanih po 
metodi Halal“

1a.2 Živilski izdelki z mesom, 
pridobljenim iz živali, ki so 

„Ta izdelek izvira iz 
živali, zaklanih po 
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bile zaklane po metodi Šhita. metodi Šhita“
Or. en

Predlog spremembe 355
Corinne Lepage, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – točka 2.3 – desni stolpec

Stališče Sveta Predlog spremembe

"vsebuje vir fenilalanina" "vsebuje aspartam (vir fenilalanina, kar 
lahko ne ustreza nosečnicam)".

Or. fr

Predlog spremembe 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – točka 3 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a (novo) ŽIVILA, KI VSEBUJEJO GLUTAMINSKE 
KISLINE ALI NJIHOVE SOLI
3a.1 Živila, ki vsebujejo 
enega ali več naslednjih 
aditivov: E620, E621, E622, 
E623, E624 in E625

„vsebuje sestavine, ki 
povečujejo tek“

Or. enObrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta na prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – točka 4.2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4.2 Druga živila, "Dodani kofein. Ni 4.2 Druga živila razen "Vsebuje kofein. 
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navedena pod 4.1, ki 
jim je kofein dodan v 
hranilne ali fiziološke 
namene. 

priporočljivo za 
otroke ali nosečnice." 
je v istem vidnem 
polju kot ime 
proizvoda, sledi ji 
sklic v oklepaju, v 
skladu s 
členom 14(0) te 
uredbe, na vsebnost 
kofeina, izraženo v 
mg na 100 g/ml. V 
primeru prehranskih 
dopolnil se vsebnost 
kofeina na označbi 
navede na obrok, 
priporočen za dnevno 
uživanje.

pijač, ki jim je kofein 
dodan v hranilne ali 
fiziološke namene.

Ni priporočljivo za 
otroke ali 
nosečnice." je v 
istem vidnem 
polju kot ime 
proizvoda, sledi ji 
sklic v oklepaju, v 
skladu s 
členom 14(0) te 
uredbe, na 
vsebnost kofeina, 
izraženo v mg na 
100 g/ml. V 
primeru 
prehranskih 
dopolnil se 
vsebnost kofeina 
na označbi navede 
na obrok, 
priporočen za 
dnevno uživanje.

Or. en

Obrazložitev

Beseda "vsebuje" je s tehničnega stališča boljša, da bi preprečili zakonodajne vrzeli. Na 
primer guarana je aditiv, ki ima naravno visoko vsebnost kofeina, zaradi česar to živilo ne bi 
bilo označeno, če bi uporabili besedo "dodan". Prav tako za pijače, ki vsebujejo manj kofeina 
kot 150 mg/l, dodanega kot aroma, ne bi smela veljati določba o označevanju iz člena 4.2.

Predlog spremembe 358
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – točka 4.2 – levi stolpec

Stališče Sveta Predlog spremembe

4.2 Druga živila, navedena pod 
4.1, ki jim je kofein dodan v 
hranilne ali fiziološke namene. 

4.2 Druga živila razen pijač, ki jim je kofein dodan
v fiziološke namene.

Or. en
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Obrazložitev

Del predloga spremembe 275 s prve obravnave.

Predlog spremembe 359
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – točka 5 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a . MESNI IZDELKI IZ POSEBNEGA ZAKOLA
5a.1 Meso in mesni izdelki iz 
živali, ki pred zakolom niso 
bile omamljene oziroma so 
bile obredno zaklane.

„Meso iz zakola brez 
omamljenja“

Or. en

ObrazložitevObnovitev stališča Parlamenta, ki je bilo sprejeto na prvi obravnavi.

Predlog spremembe 360
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga IV 

Stališče Sveta Predlog spremembe

[celotno besedilo priloge IV] črtano

Or. it

Predlog spremembe 361
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Priloga V – točka 19 

Stališče Sveta Predlog spremembe

19. živila, ki jih proizvajalec majhnih 
količin proizvodov dobavlja neposredno 

19. živila, ki jih proizvajalec majhnih 
količin proizvodov, tudi ročno narejenih 
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končnemu potrošniku ali lokalnim 
maloprodajnim podjetjem, ki dobavljajo 
neposredno končnemu potrošniku.

proizvodov, ki jih proizvajajo 
mikropodjetja ali lokalni prodajalci na 
drobno, neposredno dobavlja končnemu 
potrošniku ali lokalnim maloprodajnim 
podjetjem, ki neposredno dobavljajo 
končnemu potrošniku;

Or. de

Predlog spremembe 362
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga V – točka 19 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(19a) steklenice, ki imajo na steklu 
neizbrisne označbe.

Or. it

Obrazložitev
Glej predlog spremembe 223 stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 363
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga V – točka 19 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

19 a. ročno narejeni proizvodi;

Or. en

Predlog spremembe 364
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Priloga V – točka 19 a (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

19 a.  Neizbrisno označene steklenice

Or. en

Obrazložitev

Neizbrisno označene steklenice so steklenice za ponovno uporabo, ki imajo jedkano ali 
gravirano označbo neposredno na steklu. Predlog razširja obvezne elemente za označevanje 
hranilne vrednosti na takšne neizbrisno označene steklenice. Glede na vrednost (približno 60 
milijonov EUR) in dolgo življenje (8 do12 let) takšnih steklenic v EU mora imeti stališče EP 
prve obravnave (predloga sprememb 124 in 223) podporo za izvzetje teh steklenic iz zahtev 
po označevanju hranilne vrednosti.

Predlog spremembe 365
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga V1 – točka 1 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a (novo) Ime živila na oznaki mesnega 
izdelka v obliki kosa, rezine, dela, porcije 
mesa ali soljenega mesa vsebuje navedbo:
(a) vseh dodanih sestavin drugačnega 
živalskega izvora od preostalega mesa; in
(b) dodane vode 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.
Ime živila na oznaki izdelka iz ribjega 
mesa v obliki kosa, fileta, rezine ali 
porcije ribe vsebuje navedbo:
(a) dodane sestavine iz zelenjave ali mesa, 
ki ni ribjega izvora; in
(b) dodano vodo, ki presega 5% teže 
izdelka.
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Or. en

Predlog spremembe 366
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Ime živila vključuje podatke o 
fizikalnem stanju živila ali njegovi posebni 
obdelavi (na primer v prahu, liofilizirano, 
globoko zamrznjeno, hitro zamrznjeno, 
zgoščeno, dimljeno) ali se mu takšni 
podatki dodajo, v vseh primerih, v katerih 
bi opustitev takšnih informacij lahko 
zavedla kupca.

1. Ime živila vključuje podatke o 
fizikalnem stanju živila ali njegovi posebni 
obdelavi (na primer v prahu, ponovno 
zamrznjeno, liofilizirano, globoko 
zamrznjeno, hitro zamrznjeno, odtajano, 
zgoščeno, dimljeno), ali se mu takšni 
podatki dodajo, v vseh primerih, v katerih 
bi opustitev takšnih informacij  lahko 
zavedla nakup.

Or. en

Predlog spremembe 367
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Ime živila vključuje podatke o 
fizikalnem stanju živila ali njegovi posebni 
obdelavi (na primer v prahu, liofilizirano, 
globoko zamrznjeno, hitro zamrznjeno, 
zgoščeno, dimljeno) ali se mu takšni 
podatki dodajo, v vseh primerih, v katerih 
bi opustitev takšnih informacij lahko 
zavedla kupca.

1. Ime živila vključuje podatke o 
fizikalnem stanju živila ali njegovi posebni 
obdelavi (na primer v prahu, ponovno 
zamrznjeno, liofilizirano, hitro 
zamrznjeno, odtajano, zgoščeno, dimljeno) 
ali se mu takšni podatki dodajo, v vseh 
primerih, v katerih bi opustitev takšnih 
informacij lahko zavedla kupca.

Or. en
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Predlog spremembe 368
János Áder

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Ime živila vključuje podatke o 
fizikalnem stanju živila ali njegovi posebni 
obdelavi (na primer v prahu, liofilizirano, 
globoko zamrznjeno, hitro zamrznjeno, 
zgoščeno, dimljeno) ali se mu takšni 
podatki dodajo, v vseh primerih, v katerih 
bi opustitev takšnih informacij lahko 
zavedla kupca.

1. Ime živila vključuje podatke o 
fizikalnem stanju živila ali njegovi posebni 
obdelavi (na primer v prahu, ponovno 
zamrznjeno, liofilizirano, hitro 
zamrznjeno, zgoščeno, dimljeno) ali se mu 
takšni podatki dodajo, v vseh primerih, v 
katerih bi opustitev takšnih informacij 
lahko zavedla kupca.

Or. en

Predlog spremembe 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Ime živila vključuje podatke o 
fizikalnem stanju živila ali njegovi posebni 
obdelavi (na primer v prahu, liofilizirano, 
globoko zamrznjeno, hitro zamrznjeno, 
zgoščeno, dimljeno) ali se mu takšni 
podatki dodajo, v vseh primerih, v katerih 
bi opustitev takšnih informacij lahko 
zavedla kupca.

1. Ime živila vključuje podatke o 
fizikalnem stanju živila ali njegovi posebni 
obdelavi (na primer v prahu, liofilizirano, 
globoko zamrznjeno, hitro zamrznjeno, 
zgoščeno, dimljeno, očiščeno neprijetnega 
vonja) ali se mu takšni podatki dodajo v 
vseh primerih, v katerih bi opustitev 
takšnih informacij lahko zavedla kupca.

Or. it

Predlog spremembe 370
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se 
doda poimenovanje "odmrznjeno".

črtano

Or. en

Predlog spremembe 371
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se 
doda poimenovanje "odmrznjeno".

črtano

Or. en

Predlog spremembe 372
James Nicholson

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se 
doda poimenovanje "odmrznjeno".

2. črtano

Or. en

Predlog spremembe 373
Renate Sommer

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se 
doda poimenovanje "odmrznjeno".

črtano

Or. en

Predlog spremembe 374
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno".

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno", če bi 
nenavedba zavajala potrošnike.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo imeti informacije o procesih, uporabljenih na živilih, če bi jih pomanjkanje 
informacij zavajalo o naravi živil. Proces zamrznitve se v živilski industriji uporablja za 
številne namene, vključno za skladiščenje in za rezanje izdelkov. Da bi potrošnikom zagotovili 
pomembne informacije, je treba razjasniti, kje veljavo te določbe. Osredotočene morajo biti 
na interes potrošnikov in na primere, ko bi zagotavljanje informacij preprečilo zavajanje 
potrošnikov. 

Predlog spremembe 375
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno".

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno", razen če je 
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izdelek primeren za ponovno zamrznitev.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo imeti informacije o procesih, uporabljenih na živilih, če bi jih pomanjkanje 
informacij zavajalo o neokrnjenosti živil. Proces zamrznitve se v živilski industriji uporablja 
za številne namene, vključno za prevoz, skladiščenje in za rezanje izdelkov. Da bi potrošnikom 
zagotovili pomembne informacije, je treba razjasniti, kje veljavo te določbe. Osredotočene 
morajo biti na to, ali so informacije praktične za potrošnike, na primer v primerih, ko je 
ponovna zamrznitev neprimerna, saj bi ogrozila kakovost ali varnost izdelka.

Predlog spremembe 376
Nessa Childers

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno".

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano ter pri 
katerem obstaja opredeljiva nevarnost za 
zdravje, se doda poimenovanje 
"odmrznjeno".

Or. en

Predlog spremembe 377
James Nicholson

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno".

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano ter pri 
katerem obstaja opredeljiva nevarnost za 
zdravje, se doda poimenovanje 
"odmrznjeno".

Or. en
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Predlog spremembe 378
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno".

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno", razen če je 
živilo primerno za ponovno zamrznitev.

Or. en

Predlog spremembe 379
Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno".

2. Imenu živila, ki je bilo pred prodajo 
zamrznjeno in se prodaja odtajano, se doda 
poimenovanje "odmrznjeno", razen če je 
živilo primerno za ponovno zamrznitev.

Or. en

Obrazložitev

Ko pri ponovni zamrznitvi izdelka ni skrbi glede varnosti živila, navedba "odmrznjeno" ne bi 
smela biti obvezna.

Predlog spremembe 380
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga V1 – točka 2 a (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2 a. (novo) Če živila iz točke 2 vsebujejo 
več kot dve sestavine, se poimenovanje 
zahteva le, ko je bil celoten izdelek 
zamrznjen pred prodajo končnemu 
potrošniku.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo imeti informacije o procesih, uporabljenih na živilih, če bi jih pomanjkanje 
informacij zavajalo o naravi živil. Proces zamrznitve se v živilski industriji uporablja za 
številne namene, vključno za skladiščenj in za rezanje izdelkov. Da bi potrošnikom zagotovili 
pomembne informacije, je treba razjasniti, kje veljavo te določbe. Osredotočene morajo biti 
na interes potrošnikov in na primere, ko bi zagotavljanje informacij preprečilo zavajanje 
potrošnikov. 

Predlog spremembe 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga V1 – točka 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Del B a – POSEBNE ZAHTEVE V 
ZVEZI S POIMENOVANJEM ČREV ZA 
KLOBASE
Na seznamu sestavin se črevo za klobase 
navede kot sledi:
"naravno črevo", če izvira iz prebavnega 
trakta parkljarjev in se uporablja za 
izdelavo klobas;
"umetno črevo" v vseh drugih primerih.
Če umetno črevo ni užitno, mora biti to 
označeno.

Or. de
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Predlog spremembe 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Pri živilih, pri katerih je bil sestavni del 
ali sestavina, za katero potrošnik pričakuje, 
da se običajno uporablja ali je običajno 
prisotna, nadomeščena z drugim sestavnim 
delom ali sestavino, se na označbi poleg 
seznama sestavin jasno navede sestavni del 
ali sestavina, uporabljena za delno ali 
popolno nadomestitev.

4. Pri živilih, pri katerih je bil sestavni del 
ali sestavina, za katero potrošnik pričakuje, 
da se običajno uporablja ali je običajno 
prisotna, nadomeščena z drugim sestavnim 
delom ali sestavino, se na oznaki poleg 
seznama sestavin jasno navede ena od 
naslednjih navedb:

(a) "[navedba hrane] proizvedeno z 
[navedba nadomestne sestavine ali snovi] 
namesto z[navedba nadomeščene 
sestavine ali snovi]" ali
(b) "[navedba hrane] z nadomestkom 
[navedba nadomeščene sestavine ali 
snovi]" ali [navedba hrane] z imitacijo 
[navedba nadomeščene sestavine ali 
snovi]".

Or. de

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Svet, bi lahko proizvajalce hrane privedlo do tega, da bi vključili 
dolge in natančne opise nadomestnih sestavin na oznakah svojih proizvodov. Zaradi boljšega 
varstva potrošnikov je bistveno, da je označevanje jasno in razumljivo ter da potrošniku 
neposredno ponuja informacij,e ki jih potrebuje, da bi sprejel ozaveščeno odločitev pri 
nakupu.

Predlog spremembe 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga V1 – točka 4 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4 a (novo). Pri mesnih izdelkih v obliki 
kosa, rezine, dela, porcije mesa ali 
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soljenega mesa ter pri ribjih izdelkih so v 
imenu živila navedene vse dodane 
sestavine, ki nimajo enakega živalskega 
izvora kot osnovni izdelek.

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta na prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 4 b (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4b (novo) Ime živila na oznaki mesnega 
izdelka v obliki kosa, rezine, dela, porcije 
mesa, soljenega mesa ali prekajenega 
mesa vsebuje navedbo:
(a) vseh dodanih sestavin drugačnega 
živalskega izvora od preostalega mesa; in
(b) dodane vode 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

Stališče Evropskega parlamenta na prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 4 c (novo) 
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Stališče Sveta Predlog spremembe

4 c (novo) Ime živila na oznaki izdelka iz 
ribjega mesa v obliki kosa, fileta, rezine 
ali porcije ribe vsebuje navedbo:
(a) dodane sestavine iz zelenjave ali mesa, 
ki ni ribjega izvora; in
(b) dodano vodo, ki presega 5 % teže 
izdelka.

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta na prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 386
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog uredbe
Priloga VII – del B – tabela – točka 1 – desni stolpec – prvi odstavek

Stališče Sveta Predlog spremembe

"Olje", skupaj "Olje", skupaj

– s pridevnikom "rastlinsko" ali
"živalsko", kot je primerno, ali

– s pridevnikom "živalsko" (ali navedba 
njegovega natančnega živalskega izvora), 
ali, kot je primerno,

– z navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.

– z navedbo značilnega rastlinskega izvora.

Or. es

Obrazložitev
Glej predlog spremembe 263 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Priloga VII – del B – tabela – točka 1 – desni stolpec – prvi odstavek
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Stališče Sveta Predlog spremembe

"Olje", skupaj „Olje“, skupaj s pridevnikom „živalsko“
(ali z navedbo značilnega živalskega 
izvora), ali, kot je primerno, z navedbo 
značilnega rastlinskega izvora.

– s pridevnikom "rastlinsko" ali
"živalsko", kot je primerno, ali

V primerih, ko ni možno zagotoviti 
odsotnosti nekaterih rastlinskih olj, je 
treba uporabiti "Lahko vsebuje...".

– z navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.
Or. en

Predlog spremembe 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Predlog uredbe
Priloga VII – del B – tabela – točka 1 – desni stolpec – prvi odstavek

Stališče Sveta Predlog spremembe

"Olje", skupaj „Olje“, skupaj s pridevnikom „živalsko“
(ali z navedbo značilnega živalskega 
izvora), ali, kot je primerno, z navedbo 
značilnega rastlinskega izvora.

– s pridevnikom "rastlinsko" ali
"živalsko", kot je primerno, ali

V primerih, ko ni možno zagotoviti 
odsotnosti nekaterih rastlinskih olj, je 
treba uporabiti "Lahko vsebuje...".

– z navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.

Or. en

Justification
Obnovitev stališča Parlamenta, ki je bilo sprejeto na prvi obravnavi.
Predlog spremembe 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga VII – del B – tabela – točka 1 – desni stolpec – drugi odstavek

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ustrezni pridevnik "popolnoma 
hidrogenirano" oziroma "deloma 

Ustrezni pridevnik "popolnoma 
hidrogenirano" oziroma "deloma 
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hidrogenirano" mora spremljati navedbo 
hidrogeniranega olja, razen če je količina 
nasičenih maščobnih kislin in trans-
maščobnih kislin vključena v označbo 
hranilne vrednosti.

hidrogenirano" mora spremljati navedbo 
hidrogeniranega olja.

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 390
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog uredbe
Priloga VII – del B – tabela – točka 2 – desni stolpec – prvi odstavek 

Stališče Sveta Predlog spremembe

"Maščoba", skupaj "Maščoba", skupaj z navedbo značilnega 
rastlinskega ali živalskega izvora.

– s pridevnikom "rastlinsko" ali 
"živalsko", kot je primerno, ali
z navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.

Or. es

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 279 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga VII – del B – tabela – točka 2 – desni stolpec – prvi odstavek 

Stališče Sveta Predlog spremembe

"Maščoba", skupaj "Maščoba", skupaj z navedbo značilnega 
rastlinskega ali živalskega izvora.

– s pridevnikom "rastlinsko" ali 
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"živalsko", kot je primerno, ali
– z navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.

Or. en

Obrazložitev
Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Priloga VII – del B – tabela – točka 15 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

15a (novo) Naravni 
izvlečki sadja, zelenjave 
in užitnih rastlin 
oziroma rastlinskih 
delov, ki se pridobivajo 
z mehansko-fizikalnimi 
postopki in se 
uporabljajo v 
koncentrirani obliki za 
živila – barvila.

"Živila – barvila"

Or. en

Obrazložitev

Živila– barvila se pri proizvodnji uporabljajo kot sestavine drugih živil za namene barvanja. 
Izraz bo potrošnikom omogočil, da bodo snov s seznama sestavin prepoznali kot barvilo. Ker 
v zakonodaji Skupnosti ni predvideno obvezno informiranje o živilih – barvilih, je smiselno 
nadomestiti posebno poimenovanje z navedbo kategorije.

Predlog spremembe 393
Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga VII – del C – seznam
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Kislina Kislina

Sredstvo za uravnavanje kislosti Sredstvo za uravnavanje kislosti

Sredstvo proti sprijemanju Sredstvo proti sprijemanju

Sredstvo proti penjenju Sredstvo proti penjenju

Antioksidant Antioksidant

Sredstvo za povečanje prostornine Sredstvo za povečanje prostornine

Barvilo Barvilo

Emulgator Emulgator

Emulgirne soli 1 Emulgirne soli 1

Encimi *

Utrjevalec Utrjevalec

Ojačevalec arome Ojačevalec arome

Sredstvo za obdelavo moke Sredstvo za obdelavo moke

Sredstva za penjenje Sredstva za penjenje

Želirno sredstvo Želirno sredstvo

Sredstvo za glaziranje Sredstvo za glaziranje

Sredstvo za ohranjanje vlage Sredstvo za ohranjanje vlage

Sredstvo za ohranjanje vlage2
Sredstvo za ohranjanje vlage2

Konzervans Konzervans

Potisni plin Potisni plin

Sredstvo za vzhajanje Sredstvo za vzhajanje
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Vezivo Vezivo

Stabilizator Stabilizator

Sladilo Sladilo

Sredstvo za zgostitev (gostila) Sredstvo za zgostitev (gostila)
_________________ _________________
1 Samo za topljene sire in proizvode na 
osnovi topljenih sirov. 

1 Samo za topljene sire in proizvode na 
osnovi topljenih sirov. 

2 Ni treba navesti imena aditiva ali številke 
E.

2 Ni treba navesti imena aditiva ali številke 
E.

* Ni treba navesti imena aditiva ali 
številke ES.

* Ni treba navesti imena aditiva ali 
številke ES.

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 394
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga VII – del D – točka 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Arome se poimenujejo z besedo 
"aroma(-e)" ali z bolj natančnim imenom 
ali opisom arome.

1. Brez vpliva na odstavek 2 se arome 
poimenujejo z izrazi

– arome;
– ali z bolj natančnim imenom ali opisom 
arome, če mešanica vsebuje arome, 
opredeljene v členu 3(2)(b), (c), (d), (e), 
(f), (g) in (h) Uredbe (ES) št. 1334/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o aromah in nekaterih 
živilskih sestavinah z aromatičnimi
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lastnostmi za uporabo v in na živilih (*);
– "aroma(-e) dima" ali "aroma(-e) dima, 
pridobljene iz živil(a) ali kategorije živil 
ali vira(-ov)" (na primer aroma dima, 
pridobljena iz bukve), če mešanica 
vsebuje arome, opredeljene v členu 3(2)(f) 
uredbe (ES) št. 1334/2008 in daje hrani 
aromo dima. 

Or. en

Predlog spremembe 395
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga VII – del D – točka 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Besedo "naravna" ali kateri koli drug 
izraz bistveno enakega pomena se lahko 
uporabi le za arome, katerih aromatični 
sestavni del vsebuje izključno aromatične 
snovi iz točke (b) člena 3(2) Uredbe (ES) 
št. 1334/2008 in/ali aromatične pripravke 
iz točke (d) člena 3(2) navedene uredbe.

3. Izraz "naravna" se za opis arom 
uporablja v skladu s členom 16 Uredbe 
(ES) št. 1334/2008.

Or. en

Predlog spremembe 396
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga VII – del D – točka 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če ime arome vsebuje sklic na 
rastlinski ali živalski izvor uporabljene 
snovi, se beseda "naravna" ali druga 
beseda z bistveno enakim pomenom sme 
uporabiti le v primeru, kadar je 
aromatični sestavni del izoliran z 
ustreznim fizikalnim, encimskim ali 

4. Z odstopanjem od odstavka 6 člena 16 
uredbe (ES) št. 1334/2008 se lahko izraz 
"naravna aroma" uporablja tudi, ko so 
izpolnjeni pogoji iz odstavkov 4 ali 5 tega 
člena.
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mikrobiološkim postopkom ali s 
tradicionalnim postopkom priprave živil 
izključno ali skoraj izključno iz živila ali 
navedene izvorne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora biti prilagojena na spremembe uredbe (ES) št. 1334/2008, ki določa pravila za 
poimenovanje arom. Vendar pa so izrazi kot "naravna aroma jagode z drugimi naravnimi 
aromami" predolgi. Odstavek 3 tega predloga spremembe bi proizvajalcem omogočal 
prožnost.

Predlog spremembe 397
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga IX – točka 1 ca (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1 ca (novo) živila, za katere veljajo 
nacionalna merila, z izjemo paketov s 50 g 
ali manj.

Or. en

Obrazložitev

V Evropski uniji je veliko držav članic oblikovalo lastna pravila o minimalni neto teži za 
živila, zlasti za slaščice.  Sprememba uredbe z zahtevo po označevanju neto teže bo resnično 
breme za majhna podjetja, ki prodajajo te izdelke, ne da bi to potrošnikom prineslo dejansko 
korist.  Da ne bi povečali bremena sektorjev, za katere bi veljale te spremembe v uredbi, mora 
odstopanje od teh zahtev še naprej veljati.

Predlog spremembe 398
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Priloga XI 

Stališče Sveta Predlog spremembe

[celotno besedilo Priloge XI] črtano
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Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 25(2)b.

Predlog spremembe 399
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Priloga XI – naslov 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

VRSTE MESA, ZA KATERE JE 
OBVEZNA NAVEDBA DRŽAVE 
IZVORA

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 25(2)b.

Predlog spremembe 400
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Priloga XIII – oddelek 1 – naslov

Stališče Sveta Predlog spremembe

PRIPOROČENI VNOSI VITAMINOV IN 
MINERALOV (ODRASLI)

PRIPOROČENI DNEVNI VNOSI 
VITAMINOV IN MINERALOV 
(ODRASLI)

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 242).
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Predlog spremembe 401
Esther de Lange

Predlog uredbe
Priloga XIII – točka 2 – odstavek 1 – alinea 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

– 15 % priporočenih hranilnih vrednosti, 
navedenih v točki 1, na obrok, če ta 
vsebuje en sam obrok.

– 15 % priporočenih hranilnih vrednosti, 
navedenih v točki 1, na obrok, če ta 
vsebuje en sam obrok.

– 5 % PDV na 100kcal v primeru izdelkov, 
ki niso pijače.

Or. en

Obrazložitev

Živila, ki vsebujejo veliko vode, in/ali živila z nizko energijsko vrednostjo se glede na ta 
predlog ne bodo smela sklicevati na vsebnost vitaminov in mineralov. To ni v skladu z 
določbami za označevanje iz zbirke standardov za živila (Codex Alimentarius), kjer se lahko 
odstotke primerja s kilokalorijami.  Zaradi izključitve priporočenih vrednosti (5 % PDV ) na 
100kcal veliko sadja, zelenjave ali mlečnih izdelkov ne more imeti navedbe informacij o 
mikrohranilni vsebnosti ("vir" vitaminov in mineralov), saj vsebujejo veliko vode.

Predlog spremembe 402
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Priloga XV – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

Merske enote, ki se uporabijo na označbi 
hranilne vrednosti za energijsko vrednost 
(kilodžuli (kJ) in kilokalorije (kcal)) in 
maso (grami (g), miligrami (mg) in 
mikrogrami (μg)), ter vrstni red 
predstavitve informacij so po potrebi 
naslednji:

Merske enote, ki se uporabijo na označbi 
hranilne vrednosti za energijsko vrednost 
(kilokalorije (kcal)) in maso (grami (g), 
miligrami (mg) in mikrogrami (μg)), ter 
vrstni red predstavitve informacij so po 
potrebi naslednji:

Or. en
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Obrazložitev

Kot je bilo dogovorjeno na prvi obravnavi Parlamenta, je cilj predlagane uredbe razširiti 
informacije za potrošnike.  Ker so kalorije mera, ki jo potrošniki najbolje razumejo, in ker je 
znano, da imajo številni potrošniki že sedaj težave pri razumevanju informacij na označbah, 
tudi v povezavi s hranilno vrednostjo, je uporaba kilodžulov odvečna in bi morda imela 
nasprotni učinek.


