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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
(17602/1/2010 – C7-0000/2011 – 2008/0028(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (17602/1/2010, C7-0000/2011),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2008)0040),

– ob upoštevanju zaveze Komisije s plenarnega zasedanja ... marca 2011, da bo vključila 
stališče Parlamenta v drugi obravnavi, ter zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne ... 
marca 2011, da bo to stališče sprejel, v skladu s členom 294(8)(a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 66 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A7-0000/2011),

1. sprejema v nadaljevanju navedeno stališče iz druge obravnave;

2. odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.

Predlog spremembe 1

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

                                               
1 UL .................................
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socialnim in gospodarskim interesom. interesom. Ta uredba bo v interesu 
notranjega trga, saj poenostavlja 
zakonodajo, zagotavlja pravno varnost in 
odpravlja upravno obremenitev, pa tudi 
potrošnikov, saj predpisuje jasno, 
razumljivo in čitljivo označevanje živil.

Or. en

Predlog spremembe 2

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Obstaja javni interes za povezavo
med prehrano in zdravjem ter izbiro 
ustrezne prehrane, ki ustreza potrebam 
posameznika. Komisija v Beli knjigi z dne 
30. maja 2007 o strategiji za Evropo glede 
vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno 
telesno težo in debelostjo ("Bela knjiga 
Komisije") ugotavlja, da je označevanje 
hranilne vrednosti pomembno orodje za 
obveščanje potrošnikov o sestavi živil in 
jim pomaga do ozaveščene izbire. V 
sporočilu Komisije z dne 13. marca 2007 z 
naslovom "Strategija potrošniške politike 
EU za obdobje 2007–2013 - Usposabljanje 
potrošnikov, izboljševanje blaginje 
potrošnikov, učinkovito varstvo 
potrošnikov" je poudarjeno, da je 
omogočanje ozaveščene izbire 
potrošnikom bistveno tako za učinkovito 
konkurenco kot za blaginjo potrošnikov. 
Poznavanje osnovnih načel prehranjevanja 
in ustreznih informacij o hranilni vrednosti 
na živilih bi lahko znatno prispevalo k 
temu, da se potrošniku omogoči takšna 
ozaveščena izbira.

(10) Javnost zanima povezava med 
prehrano in zdravjem ter izbiro ustrezne 
prehrane, ki ustreza potrebam 
posameznika. Komisija v Beli knjigi z dne 
30. maja 2007 o strategiji za Evropo glede 
vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno 
telesno težo in debelostjo ("Bela knjiga 
Komisije") ugotavlja, da je označevanje 
hranilne vrednosti eden od načinov 
obveščanja potrošnikov o sestavi živil in 
jim pomaga do ozaveščene izbire.
Kampanje za izobraževanje in obveščanje 
potrošnikov so pomemben mehanizem za 
izboljšanje njihovega razumevanja 
informacij o živilih. Strategija potrošniške 
politike Unije za obdobje 2007–2013 
poudarja, da je omogočanje ozaveščene 
izbire potrošnikom bistveno tako za 
učinkovito konkurenco kot za blaginjo 
potrošnikov. Poznavanje osnovnih načel 
prehranjevanja in ustreznih informacij o 
hranilni vrednosti na živilih bi lahko 
znatno prispevalo k temu, da se potrošniku 
omogoči takšna ozaveščena izbira. Poleg 
tega je smiselno in prav, da lahko 
potrošniki v državah članicah uporabijo 
nevtralne vire informacij, da bi razjasnili 
posamezna vprašanja o prehrani. Države 
članice bi tako morale vzpostaviti ustrezne 
odprte telefonske številke, ki bi jih živilski 
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sektor lahko pomagal financirati.

Or. en

Predlog spremembe 3

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11) Za večjo pravno varnost ter 
zagotovitev racionalnosti in skladnosti 
izvajanja je primerno, da se direktivi 
90/496/EGS in 2000/13/ES razveljavita ter 
nadomestita z enotno uredbo, ki zagotavlja 
zanesljivost za potrošnike in industrijo ter 
zmanjšuje upravno obremenitev.

(11) Za večjo pravno varnost ter 
zagotovitev racionalnosti in skladnosti 
izvajanja je primerno, da se direktivi 
90/496/EGS in 2000/13/ES razveljavita ter 
nadomestita z enotno uredbo, ki zagotavlja 
zanesljivost za potrošnike in zainteresirane 
strani ter zmanjšuje upravno obremenitev.

Or. en

Predlog spremembe 4

Stališče Sveta
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 bi se morala uporabljati 
samo za podjetja, katerih koncept vključuje 
določeno stalnost dejavnosti in določeno 
stopnjo organizacije. Operacije, kot so 
občasna dobava živil, strežba jedi in 
prodaja živil, ki jih izvajajo posamezniki, 
na primer na dobrodelnih prireditvah ali 
sejmih in srečanjih lokalnih skupnosti, pa 
tudi prodaja živil v različnih oblikah 
neposrednega trženja kmetijskih 
proizvodov, ne spadajo v področje uporabe 
te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Stališče Sveta
Uvodna izjava 15 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15a) Da mala podjetja v sektorju 
tradicionalne živilske proizvodnje in 
prodaje na drobno živil, kamor spadajo 
tudi storitve javne prehrane, ne bi bila 
preobremenjena, bi jih bilo treba izvzeti iz 
zahteve o označevanju, tudi na splošno 
nepredpakirane proizvode.

Or. en

Predlog spremembe 6

Stališče Sveta
Uvodna izjava 17

Stališče Sveta Predlog spremembe

(17) Glavni dejavnik za zahtevo po 
obveznih informacijah o živilih bi moral 
biti, da se potrošnikom omogoči, da 
prepoznajo in ustrezno uporabijo živila ter 
se odločajo glede na svoje prehranske 
potrebe. V skladu s tem ciljem bi morali 
nosilci živilske dejavnosti olajšati dostop 
do teh informacij slabovidnim osebam.

(17) Namen zahteve po obveznih 
informacijah o živilih je potrošnikom 
omogočiti, da so dobro obveščeni in da se 
za nakupe odločajo  glede na svoje 
prehranske želje in potrebe. V skladu s tem 
ciljem bi morali nosilci živilske dejavnosti 
olajšati dostop do teh informacij 
slabovidnim osebam.

Or. en

Predlog spremembe 7

Stališče Sveta
Uvodna izjava 18

Stališče Sveta Predlog spremembe

(18) Vse pripombe o potrebi po obveznih 
informacijah o živilih bi morale upoštevati 
tudi veliko zanimanje večine potrošnikov

(18) Obvezno označevanje živil bi moralo 
biti omejeno na osnovne informacije, ki so 
dokazano v velikem interesu večine 



PR\858760SL.doc 9/50 PE460.612v01-00

SL

za navedbo nekaterih informacij, da se 
tako omogoči prilagoditev zakonodaje o 
informacijah o živilih spreminjajočim se 
potrebam potrošnikov po informacijah.

potrošnikov, da se tako omogoči 
prilagoditev zakonodaje o informacijah o 
živilih spreminjajočim se potrebam 
potrošnikov po informacijah in da bi se 
izognili dodatni odpadni embalaži.

Or. en

Predlog spremembe 8

Stališče Sveta
Uvodna izjava 23

Stališče Sveta Predlog spremembe

(23) Zaradi upoštevanja sprememb in 
razvoja dogodkov na področju informacij 
o živilih bi bilo treba oblikovati določbe za 
pooblastitev Komisije, da omogoči 
razpoložljivost nekaterih podatkov prek 
drugih sredstev. Posvetovanja z 
zainteresiranimi stranmi bi morala 
olajšati pravočasne in ciljno usmerjene 
spremembe zahtev po informacijah o 
živilih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 9

Stališče Sveta
Uvodna izjava 25

Stališče Sveta Predlog spremembe

(25) Označbe na živilih bi morale biti jasne 
in razumljive, da bi bile v pomoč 
potrošnikom, ki želijo več informacij pri 
izbiri živil in vrsti prehrane. Študije kažejo, 
da je čitljivost pomembna za povečanje 
možnosti vpliva informacij na označbah na 
uporabnike in da je majhnost črk eden 
glavnih vzrokov za nezadovoljstvo 
potrošnikov v zvezi z označbami na živilih. 
Vendar bi bilo treba za upoštevanje vseh 
vidikov v zvezi s čitljivostjo razviti 

(25) Označbe na živilih bi morale biti jasne 
in razumljive, da bi bile v pomoč 
potrošnikom, ki želijo več informacij pri 
izbiri živil in vrsti prehrane. Študije kažejo, 
da je dobra čitljivost pomembna za 
povečanje možnosti vpliva informacij na 
označbah na uporabnike in da je
nečitljivost informacij o izdelku eden 
glavnih vzrokov za nezadovoljstvo 
potrošnikov v zvezi z označbami na živilih. 
Zato bi bilo treba razviti celosten pristop, 
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celosten pristop. da bi bili upoštevani vsi vidiki v zvezi s 
čitljivostjo, tudi vrsta pisave, barva in 
kontrast. 

Or. en

Predlog spremembe 10

Stališče Sveta
Uvodna izjava 29

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 11

Stališče Sveta
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 

(30) Komisija bi morala v petih letih od 
začetka veljavnosti te uredbe pripraviti 
poročilo, v katerem bo obravnavala 
vprašanje, ali bi bilo treba alkoholne 
pijače vključiti v področje uporabe te 
uredbe, zlasti glede obveznega 
zagotavljanja informacij o energijski 
vrednosti. 
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ustreznimi politikami Unije. Komisija 
lahko po potrebi predlaga posebne zahteve 
v okviru te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 12

Stališče Sveta
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. 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 preuči možnost za 
uvedbo obveznega označevanja izvora. 
Posebne zahteve po navedbi izvora bi 
lahko bile za različne vrste mesa različne 
glede na značilnosti posamezne živalske
vrste. Pri označevanju izvora je primerno, 
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

Predlog spremembe 13

Stališče Sveta
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 

(34) Določbe o obvezni označbi izvora so 
bile oblikovane na podlagi vertikalnega 
pristopa za npr. med, sadje in zelenjavo, 
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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.

ribe, goveje meso in proizvode iz govejega 
mesa in oljčno olje. Preučiti je treba
možnost za razširitev obveznega 
označevanja izvora na druga živila. Zato je 
primerno Komisijo zaprositi za pripravo 
poročilo, ki bi zajemalo 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. en

Predlog spremembe 14

Stališče Sveta
Uvodna izjava 36

Stališče Sveta Predlog spremembe

(36) Označba hranilne vrednosti živila 
vključuje informacije o energijski 
vrednosti in nekaterih hranilnih snoveh v 
živilih. Obvezno zagotavljanje informacij o 
hranilni vrednosti bi moralo dopolnjevati 
ukrepe na področju izobraževanja javnosti 
o prehranjevanju in prispevati k izbiranju 
živil na podlagi prejetih informacij.

(36) Označba hranilne vrednosti na živilih 
zadeva informacije o energijski vrednosti 
in nekaterih hranilnih snoveh ter 
sestavinah v živilih. Države članice bi 
morale obvezno zagotavljanje informacij o 
hranilni vrednosti na embalaži podpreti z 
ukrepi, kot na primer z vključitvijo 
akcijskega načrta za prehrano v politiko 
javnega zdravja, kar bi zagotovilo posebna 
priporočila za izobraževanje javnosti o 
prehranjevanju in prispevalo k izbiranju 
živil na podlagi informacij.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Stališče Sveta
Uvodna izjava 36 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(36a) Da bi olajšali primerjavo proizvodov 
v embalaži različne velikosti je primerno, 
da se še naprej obvezno navaja hranilna 
vrednost na 100 g/100 ml, po potrebi pa 
dovolijo dodatne navedbe o porcijah. Če je 
živilo predpakirano kot posamezna 
porcija, bi morala biti navedba hranilne 
vrednosti na porcijo obvezna. Komisija bi 
morala s postopkom posvetovanja sprejeti 
pravila za standardizacijo velikosti porcije 
po vsej Uniji, da bi se izognili zavajajočim 
navedbam podatkov za porcijo.

Or. en

Predlog spremembe 16

Stališče Sveta
Uvodna izjava 41

Stališče Sveta Predlog spremembe

(41) Da bi se izognili nepotrebnemu 
obremenjevanju industrije, je nekatere 
kategorije živil, ki niso predelana ali pri 
katerih informacije o hranilni vrednosti 
niso odločilen dejavnik za izbiro 
potrošnika, primerno izvzeti iz obveznosti 
označevanja hranilne vrednosti, razen če ni
obveznost zagotovitve takšnih informacij 
določena z drugimi pravili Unije.

(41) Da bi se izognili nepotrebnemu 
obremenjevanju proizvajalcev živil in 
trgovcev, je nekatere kategorije živil, ki 
niso predelane ali pri katerih informacije o 
hranilni vrednosti niso odločilen dejavnik 
za potrošnikovo odločitev za nakup 
oziroma pri katerih je zunanja embalaža 
ali etiketa premajhna, da bi lahko 
zahtevali obvezno označevanje, primerno 
izvzeti iz obveznosti označevanja hranilne 
vrednosti, razen če je obveznost 
zagotavljanja takšnih informacij določena 
v drugi zakonodaji Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 17

Stališče Sveta
Uvodna izjava 49

Stališče Sveta Predlog spremembe

(49) Države članice bi morale imeti –
odvisno od dejanskih lokalnih razmer in 
okoliščin – še naprej pravico, da določijo 
pravila o zagotavljanju informacij v zvezi 
z nepredpakiranimi živili. Čeprav je v 
takšnih primerih zahteva potrošnika po 
drugih informacijah omejena, se 
informacije o možnih alergenih štejejo za 
zelo pomembne. Dokazi kažejo, da je 
mogoče večino primerov alergij na živila 
izslediti nazaj do nepredpakiranega živila.
Zato bi bilo treba potrošniku vedno 
zagotoviti informacije o možnih alergenih.

(49) Informacije o možnih alergenih v 
zvezi z živili, ki niso predpakirana, in 
storitvami javne prehrane so prav tako 
zelo pomembne za alergike. Zato mora 
imeti potrošnik vedno zagotovljen dostop 
do informacij o možnih alergenih.

Or. en

Predlog spremembe 18

Stališče Sveta
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. Poleg tega lahko 
nacionalne zahteve glede označevanja 
ovirajo prost pretok na notranjem trgu, 
zato bi morale države članice utemeljiti, 
zakaj so takšni ukrepi potrebni, in 
načrtovati, na kakšen način jih bodo 
izvajale, da bodo čim manj omejevali 
trgovino.

Or. en
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Predlog spremembe 19

Stališče Sveta
Uvodna izjava 55 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(55a) Obrtno proizvedena živila in sveži 
proizvodi iz trgovine z živili na drobno, ki 
se proizvedejo in prodajo na istem kraju, 
lahko vsebujejo snovi, ki pri občutljivih 
ljudeh povzročajo alergične ali druge 
reakcije. Ker pa se v neposrednem stiku s 
potrošnikom prodajajo ravno proizvodi, ki 
niso predpakirani, bi bilo treba ustrezne 
informacije zagotoviti na primer v 
pogovoru ob prodaji ali z jasno vidnim 
napisom na kraju prodaje ali z 
razstavljenim informacijskim materialom.

Or. en

Predlog spremembe 20

Stališče Sveta
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.

Brez poseganja v člen 42 se ta uredba ne 
uporablja za živila, ki se pakirajo 
neposredno na kraju prodaje pred dostavo 
končnemu potrošniku in so namenjena 
neposrednemu zaužitju.

Or. en
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Predlog spremembe 21

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Ta uredba se uporablja samo za živila, 
ki jih pripravljajo podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 
organizacije. Operacije, kot so občasno 
ravnanje z živili ter strežba in prodaja 
živil, ki jih izvajajo posamezniki na 
prireditvah, kot so dobrodelne prireditve 
ali sejmi in srečanja lokalnih skupnosti, 
niso zajete v področje uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 22

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 23

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Stališče Sveta Predlog spremembe

(e) "predpakirano živilo" pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavi 
končnemu potrošniku in obratom javne 

(e) „predpakirano živilo“ pomeni vsako 
posamezno enoto, ki se kot taka predstavlja 
končnemu potrošniku in obratom javne 
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prehrane ter jo sestavlja živilo in 
embalaža, v katero je dano, preden se 
ponudi za prodajo, ne glede na to, ali 
takšna embalaža popolnoma ali samo delno 
zapira živilo, vendar v vsakem primeru na 
tak način, da vsebine ni mogoče 
spremeniti, ne da bi embalažo odprli ali 
spremenili;

prehrane ter jo sestavlja živilo v embalaži, 
ne glede na to, ali ta embalaža popolnoma 
ali samo delno zapira živilo, vendar v 
vsakem primeru na tak način, da vsebine ni 
mogoče spremeniti, ne da bi embalažo 
odprli ali spremenili; "predpakirano 
živilo" ne zajema hrano, ki se sveže 
zapakira na prodajnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 24

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka k a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ka)"osrednje vidno polje" ali "sprednja 
stran embalaže" je vidno polje embalaže, 
ki ga potrošnik v času nakupa 
najverjetneje vidi na prvi pogled in ki 
potrošniku omogoča, da se nemudoma 
seznani z značilnostmi ali naravo 
proizvoda ali imenom znamke, če je to 
primerno; če ima embalaža več podobnih 
osrednjih vidnih polj ali sprednjih strani, 
se vse šteje za sprednjo stran embalaže;

Or. en

Predlog spremembe 25

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka k b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(kb) "čitljivost" pomeni med drugim 
pisavo, tisk, vtisk, oznako, gravuro ali žig, 
ki jih potrošnik z normalnim vidom 
razume; čitljivost je odvisna od velikosti 
črk, vrste pisave, širine poteze, razmaka 
med besedami, črkami in vrsticami, 
razmerja med širino in višino črk ter 
kontrasta med pisavo in ozadjem;
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Or. en

Predlog spremembe 26

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka o a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(oa) "izdelek iz ene sestavine" pomeni 
vsako živilo, razen soli, sladkorja, začimb, 
vode, aditivov, arom ali encimov, ki 
vsebuje samo eno sestavino;

Or. en

Predlog spremembe 27

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka p a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(pa) "datum uporabe" je datum, do 
katerega je treba živilo porabiti; po izteku 
tega datuma se živila ne sme več 
posredovati potrošniku ali ga predelati;

Or. en

Predlog spremembe 28

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Zagotavljanje informacij o živilih 
dosega visoko raven varovanja zdravja in 
interesov potrošnikov z zagotavljanjem 
podlage končnim potrošnikom za
ozaveščeno izbiro in za varno uporabo 
živil, zlasti v zvezi z zdravstvenimi, 
gospodarskimi, okoljskimi, socialnimi in 
etičnimi vidiki.

1. Zagotavljanje informacij o živilih 
dosega visoko raven varovanja zdravja, 
preglednosti in primerljivosti proizvodov v 
interesu potrošnikov ter zagotavlja osnovo
za ozaveščeno izbiro in za varno uporabo 
živil.
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Or. en

Predlog spremembe 29

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 30

Stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) informacije o varovanju zdravja 
potrošnikov in varni uporabi živila. To so 
zlasti informacije o:

(b) informacije o varovanju zdravja 
potrošnikov in varni uporabi živila. To so 
zlasti informacije o:

(i) lastnostih sestavin, ki lahko škodijo 
zdravju nekaterih skupin potrošnikov;

(i) sestavi, ki lahko škodi zdravju nekaterih 
skupin potrošnikov;

(ii) roku trajnosti, shranjevanju in varni 
uporabi;

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

(iii) vplivu na zdravje, vključno s 
tveganjem in posledicami v zvezi s 
škodljivim in nevarnim uživanjem živila;

Or. en
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Predlog spremembe 31

Stališče Sveta
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 je treba upoštevati 
morebitne stroške in koristi 
zainteresiranih strani (vključno s
potrošniki, proizvajalci in drugimi) pri 
posredovanju določenih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 32

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Informacije o živilih ne smejo biti 
zavajajoče, zlasti: 

1. Informacije o živilih ne smejo biti 
zavajajoče, zlasti:

(a) glede značilnosti živila in še posebej 
njegove narave, identitete, lastnosti, 
sestave, količine, roka uporabnosti, države 
izvora ali kraja porekla, načina proizvodnje 
ali pridelave;

(a) glede značilnosti živila in še posebej 
njegove narave, identitete, lastnosti, 
sestave, količine, roka uporabnosti, države 
izvora ali kraja porekla, načina proizvodnje 
ali pridelave;

(b) z navedbo učinkov ali lastnosti, ki jih 
živilo nima;

(b) z navedbo učinkov ali lastnosti, ki jih 
živilo nima;

(c) z napeljevanjem, da ima živilo posebne 
lastnosti, če imajo take lastnosti vsa 
istovrstna živila;

(c) z napeljevanjem, da ima živilo posebne 
lastnosti, če imajo take lastnosti vsa 
istovrstna živila; 

(ca) s posebnim poudarkom na odsotnosti 
določene sestavine in/ali hranilne snovi, 
ki je to živilo v osnovi ne vsebuje;

(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 

(d) z 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 
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delom oziroma drugačno sestavino. delom oziroma drugačno sestavino.

(da) z izrecnim oglaševanjem bistvenega 
zmanjšanja sladkorja in/ali maščob, pri 
čemer se energetska vrednost ustrezno ne 
zmanjša;

Or. en

Predlog spremembe 33

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nosilec živilske dejavnosti, odgovoren 
za informacije o živilih, je nosilec 
dejavnosti, pod čigar imenom ali nazivom 
podjetja se živilo trži oziroma, če ima ta 
nosilec sedež zunaj Unije, uvoznik na trg 
Unije.

1. Nosilec živilske dejavnosti, odgovoren 
za informacije o živilih, je nosilec živilske
dejavnosti, ki da prvi živilo v promet na trg 
Unije, ali, kjer je to ustrezno, nosilec 
živilske dejavnosti, pod čigar imenom ali 
nazivom podjetja se živilo trži.

Or. en

Predlog spremembe 34

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Nosilec živilske dejavnosti, odgovoren 
za informacije o živilih, zagotovi prisotnost 
in točnost informacij o živilih v skladu z 
veljavno zakonodajo o informacijah o 
živilih in ustreznimi nacionalnimi 
določbami.

2. Nosilec živilske dejavnosti, odgovoren 
za informacije o živilih, zagotovi prisotnost 
in točnost navedenih podatkov. Nosilci 
živilske dejavnosti pri navajanju 
informacij o živilih, ki sodi med njihove 
dejavnosti, zagotovijo, da navedene 
informacije izpolnjujejo zahteve te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 35

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Nosilci živilske dejavnosti, ki ne 
vplivajo na informacije o živilih, ne 
dobavljajo živil, za katera na podlagi 
informacij, ki jih imajo kot strokovnjaki, 
vedo ali domnevajo, da niso skladna z 
zakonodajo o informacijah o živilih, ki se 
uporablja, in zahtevami iz ustreznih 
nacionalnih določb.

3. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali 
distribucijske dejavnosti, ki ne vplivajo na 
informacije o živilih, delujejo s potrebno 
skrbnostjo, da v mejah svojih zadevnih 
dejavnosti pomagajo pri zagotavljanju 
skladnosti z zahtevami po informacijah o 
živilih, zlasti tako, da ne dobavljajo živil, 
za katera na podlagi informacij, ki jih 
imajo kot strokovnjaki, vedo ali 
domnevajo, da niso skladna s temi 
zahtevami.

Or. en

Predlog spremembe 36

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 
spremenijo informacij, ki spremljajo 
živilo, če bi takšne spremembe zavedle 
končnega potrošnika ali drugače znižale 
raven varstva potrošnikov in zmanjšale 
možnosti končnih potrošnikov za 
ozaveščeno izbiro. Nosilci živilske 
dejavnosti so odgovorni za vse morebitne 
spremembe informacij, ki spremljajo 
živilo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 37

Stališče Sveta
Člen 8 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Brez poseganja v odstavka 2 do 4 
nosilci živilske dejavnosti pri dejavnostih 
pod svojim nadzorom zagotovijo skladnost 
z zahtevami iz zakonodaje o informacijah 
o živilih in ustreznimi nacionalnimi 
določbami, ki zadevajo njihove dejavnosti, 
in preverijo, ali so takšne zahteve 
izpolnjene.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 38

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(fa) datum zamrznitve;

Or. en

Predlog spremembe 39

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk. Namesto z 
besedami ali številkami se lahko navedejo 
tudi s piktogrami ali simboli, če je 
Komisija sprejela izvedbene ukrepe v 
skladu z odstavkom 3 in v skladu s temi 
izvedbenimi ukrepi.

2. Podatki iz odstavka 1 se navedejo z 
uporabo besed in številk.

Or. en
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Predlog spremembe 40

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Komisija lahko v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
podrobna pravila o načinih navajanja 
enega ali več podatkov s piktogrami ali 
simboli namesto z besedami ali številkami, 
pri čemer upošteva dokaze o enotnem 
razumevanju pri potrošnikih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 41

Stališče Sveta
Člen 12 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kot zagotovilo, da lahko potrošnik 
izrabi tudi druge načine za pridobivanje 
obveznih informacij o živilih, ki so bolje 
prilagojeni za navedbo nekaterih obveznih 
podatkov, lahko Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členom 49 ter pod pogoji iz 
členov 50 in 51 določi pravila o 
razpoložljivosti nekaterih obveznih 
podatkov na druge načine kot na embalaži 
ali označbi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 42

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Brez poseganja v pravila, sprejeta v 
skladu s členom 42(2), morajo biti 
obvezne informacije o živilih označene na 

1. Brez poseganja v pravila, sprejeta v 
skladu s členom 4(2), morajo biti obvezne 
informacije o živilih označene na dobro 
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dobro vidnem mestu tako, da so zlahka 
vidne, jasno čitljive in, kadar je primerno, 
neizbrisne. Nikakor niso prekrite, zakrite 
ali ločene z drugim pisnim ali slikovnim 
gradivom ali zaradi takšnega gradiva ali 
katerega koli drugega dodatnega gradiva 
manj opazne.

vidnem mestu tako, da so zlahka vidne, 
jasno čitljive in, kadar je primerno, 
neizbrisne. Nikakor niso prekrite, zakrite 
ali ločene z drugim pisnim ali slikovnim 
gradivom ali zaradi takšnega gradiva ali 
katerega koli drugega dodatnega gradiva 
manj opazne, na primer zaradi delov same 
embalaže.

Or. en

Predlog spremembe 43

Stališče Sveta
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, 1,2 mm ali 
več.

Or. en

Predlog spremembe 44

Stališče Sveta
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.

4. Z namenom doseganja ciljev odstavka 1 
tega člena 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 oblikuje 
zavezujoče predpise o čitljivosti informacij 
iz člena 2 o živilih, namenjenih
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potrošnikom.

Or. en

Predlog spremembe 45

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. 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.
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.

Z namenom doseganja ciljev te uredbe 
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.

Or. en

Predlog spremembe 46

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 47

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

7. Odstavek 6 tega člena se ne uporablja v 
primerih iz člena 16(1) in (2).

7. Odstavek 6 tega člena se ne uporablja v 
primerih iz člena 16(1) in (2). Za te 
embalaže ali posode se lahko v državah 
članicah z več uradnimi jeziki sprejmejo 
posebne nacionalne določbe.

Or. en

Predlog spremembe 48

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Živila, ki se prodajajo v brezcarinskih 
prodajalnah, se lahko dajo v promet samo 
v angleščini.

Or. en

Predlog spremembe 49

Stališče Sveta
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 treba na embalaži ali označbi 
obvezno navesti podatke iz točk (a), (c), (e) 
in (f) člena 9(1) ter točke (a) prvega 
pododstavka člena 29(1) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz točke (b) člena 9(1) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Or. en
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Predlog spremembe 50

Stališče Sveta
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Brez poseganja v druge določbe Unije, 
ki zahtevajo seznam sestavin ali obvezno 
označbo hranilne vrednosti, podatki iz točk 
(b) in (l) člena 9(1) niso obvezni za:

4. Brez poseganja v druge določbe Unije, 
ki zahtevajo seznam sestavin ali obvezno 
označbo hranilne vrednosti, podatki iz 
člena 9(1)(b) in (l) niso obvezni za 
alkoholne pijače. 

(a) vina iz Priloge XIb k Uredbi (ES) št. 
1234/2007,

(b)proizvode iz Uredbe (EGS) št. 1601/91,

(c) pijače, ki so podobne tistim iz točk (a) 
in (b) tega odstavka in vsebujejo več kot 
1,2 volumenskega odstotka alkohola in so 
pridobljene s fermentacijo sadja ali 
zelenjave,

(d) medica;

 (e) vse vrste piva in

f) žgane pijače, kot so opredeljene v členu 
2(1) Uredbe (ES) št. 110/2008.

Or. en

Predlog spremembe 51

Stališče Sveta
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavka 2 in 3

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 

Komisija po ... pripravi poročilo o uporabi 
člena 18 in člena 29(1) za alkoholne 
pijače, ki bo vsebovalo opredelitev pijač 
alkopop.
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skladnosti z drugimi ustreznimi politikami 
Unije.

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

Komisija lahko temu poročilu priloži 
posebne ukrepe o določitvi pravil glede 
zagotavljanja informacij o hranilni 
vrednosti teh proizvodov potrošnikom, 
sprejete z delegiranimi akti v skladu s 
členom 49 in pod pogoji, določenimi v 
členih 50 in 51.

Or. en

Predlog spremembe 52

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Brez poseganja v pravila, sprejeta v skladu 
s členom 42(2), se podatki iz točke (c) 
člena 9(1) navedejo na seznamu sestavin v 
skladu s pravili, določenimi v členu 18(1), 
z natančnim sklicevanjem na ime snovi ali 
proizvoda iz Priloge II.

Brez poseganja v pravila, sprejeta v skladu 
s členom 42(2), se podatki iz točke (c) 
člena 9(1) navedejo na seznamu sestavin v 
skladu s pravili, določenimi v členu 18(1), 
z natančnim sklicevanjem na ime snovi ali 
proizvoda iz Priloge II.

Če seznama sestavin ni, navedba podatkov 
iz člena 9(1)(c) vključuje besedo "vsebuje", 
ki ji sledi ime snovi ali proizvoda iz 
Priloge II.

Navedba podatkov iz člena 9(1)(c) v 
vsakem primeru vključuje besedo 
"vsebuje", ki ji sledi ime snovi ali 
proizvoda iz Priloge II.

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. 

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. 

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

Kjer ni mogoče izključiti možnosti 
navzkrižne kontaminacije, je potrošnik 
obveščen o morebitni in nenamerni 
prisotnosti snovi ali proizvodov, ki 
povzročajo alergije ali preobčutljivost, v 
živilih, in sicer z navedbo "Lahko vsebuje 
..." in potencialnega alergena, kot je 
določeno v Prilogi II.

Or. en
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Predlog spremembe 53

Stališče Sveta
Člen 24 – naslov

Stališče Sveta Predlog spremembe

Minimalna trajnost in datum uporabe Datum minimalnega roka trajanja, datum 
uporabe in datum zamrznitve

Or. en

Predlog spremembe 54

Stališče Sveta
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.

4. Komisija v dveh letih po sprejetju te 
uredbe predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu poročilo, v katerem oceni obvezno 
navajanje države izvora ali kraja porekla 
pri proizvodih iz točke (b) odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 55

Stališče Sveta
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 … z delegiranimi akti v 
skladu s členom 49 ter pod pogoji iz 
členov 50 in 51 sprejme izvedbena pravila 
v zvezi z uporabo točke (b) odstavka 2 tega 
člena in uporabo odstavka 3 tega člena.

Or. en
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Predlog spremembe 56

Stališče Sveta
Člen 26 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Navodila za uporabo živila se navedejo 
na način, ki omogoča ustrezno rokovanje z 
živilom.

1. Navodila za uporabo živila se navedejo 
na način, ki omogoča ustrezno rokovanje z 
živilom. Po potrebi se navedejo navodila o 
pogojih zamrzovanja in shranjevanja ter 
obdobje uporabe po odprtju embalaže.

Or. en

Predlog spremembe 57

Stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Vsebino obvezne označbe hranilne 
vrednosti iz odstavka 1 se lahko dopolni z
navedbo količin ene ali več naslednjih 
snovi:

2. Vsebino obvezne označbe hranilne 
vrednosti iz odstavka 1 se lahko dopolni z 
navedbo količin ene ali več naslednjih 
snovi:

(a) trans-maščobnih kislin; (a) trans-maščobnih kislin;

(b) enkrat nenasičenih maščobnih kislin; (b) enkrat nenasičenih maščobnih 
kislin;

(c) večkrat nenasičenih maščobnih kislin; (c) večkrat nenasičenih maščobnih 
kislin;

(d) poliolov; (d) poliolov;
(e) škroba; (e) škroba;

(f) prehranskih vlaknin; (f) prehranskih vlaknin;

(fa)    holesterola;
(fb)     novih vrst sladkorja;

(g) vitaminov ali mineralov iz točke 1 
dela A Priloge XIII, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XIII.

(g) vitaminov ali mineralov iz točke 1 
dela A Priloge XIII, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XIII.

Or. en
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Predlog spremembe 58

Stališče Sveta
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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 59

Stališče Sveta
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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 60

Stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Kadar označba proizvodov iz člena 
42(1) vsebuje označbo hranilne vrednosti, 
je lahko vsebina te označbe brez 
poseganja v člen 42 in z odstopanjem od 
člena 35(1) omejena le na:

črtano

(a) energijsko vrednost; ali
(b) energijsko vrednost ter količine 
maščob, nasičenih maščobnih kislin, 
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sladkorjev in soli.

Or. en

Predlog spremembe 61

Stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Da bi upoštevali ustreznost podatkov iz 
odstavkov 2 do 5 tega člena za obveščanje 
potrošnikov, lahko Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 49 in 
ob upoštevanju pogojev iz členov 50 in 51 
z dodajanjem ali črtanjem podatkov 
spremeni sezname v odstavkih 2 do 5 tega 
člena.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 62

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Energijska vrednost in količine hranilnih 
snovi iz člena 29(1) do (5) so količine, ki 
se nahajajo v živilu, ki je v prometu.

3. Energijska vrednost in količine hranilnih 
snovi iz člena 29(1) in (2) so količine, ki se 
nahajajo v živilu, ki je v prometu.

Informacije se po potrebi lahko nanašajo 
na živilo po pripravi, pod pogojem, da so 
predložena dovolj natančna navodila za 
pripravo in se informacije nanašajo na 
živilo, pripravljeno za neposredno 
uživanje.

Informacije se po potrebi lahko nanašajo 
na živilo po pripravi, pod pogojem, da so 
predložena dovolj natančna navodila za 
pripravo in se informacije nanašajo na 
živilo, pripravljeno za neposredno 
uživanje.

Or. en
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Predlog spremembe 63

Stališče Sveta
Člen 31 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Energijska vrednost in količina hranilnih 
snovi iz člena 29(1) do (5) se izrazita z 
merskimi enotami iz Priloge XV.

1. Energijska vrednost in količina hranilnih 
snovi iz člena 29(1) in (2) se izrazita z 
merskimi enotami iz Priloge XV.

Or. en

Predlog spremembe 64

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

Or. en

Predlog spremembe 65

Stališče Sveta
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 lahko energijska vrednost in 
količine hranilnih vrednosti iz člena 29(1) 
in (2) po potrebi 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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Predlog spremembe 66

Stališče Sveta
Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Če so izraženi podatki na podlagi 
odstavka 4, se neposredno ob tabeli doda: 
"Priporočeni vnos za odrasle ženske 
srednjih let. Vaše dnevne potrebe so lahko 
drugačne."

Or. en

Predlog spremembe 67

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. V naslednjih primerih se lahko 
energijska vrednost in količine hranilnih 
snovi iz člena 29(1) do (5) izrazijo na 
porcijo in/ali na enoto pakiranja v več 
porcijah, ki jo potrošnik zlahka prepozna, 
pod pogojem, da je porcija ali enota 
količinsko opredeljena na označbi in da je 
navedeno število porcij ali enot, 
vsebovanih v embalaži:

1. V naslednjih primerih se lahko 
energijska vrednost in količine hranilnih 
snovi iz člena 29(1) in (2) izrazijo na 
porcijo in/ali na enoto pakiranja v več 
porcijah, ki jo potrošnik zlahka prepozna, 
pod pogojem, da je porcija ali enota 
količinsko opredeljena na označbi in da je 
navedeno število porcij ali enot, 
vsebovanih v embalaži:

(a) poleg oblike navedbe na 100 g ali 100 
ml iz člena 31(2);

(a) poleg oblike navedbe na 100 g ali 100 
ml iz člena 31(2);

(b) poleg oblike navedbe na 100 g ali 100 
ml iz člena 31(3) glede na količine 
vitaminov in mineralov;

(b) poleg oblike navedbe na 100 g ali 100 
ml iz člena 31(3) glede na količine 
vitaminov in mineralov;

(c) poleg ali namesto oblike navedbe na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(4).

(c) poleg oblike navedbe na 100 g ali 100 
ml iz člena 31(4).

Or. en
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Predlog spremembe 68

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. V primerih iz člena 29(3), (4) in (5) se 
energijska vrednost in količina hranilnih 
snovi in/ali odstotek priporočenih vnosov 
iz dela B Priloge XIII z odstopanjem od 
člena 31(2) lahko izrazijo le na podlagi 
obroka ali prehranske enote.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 69

Stališče Sveta
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 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.

Or. en

Predlog spremembe 70

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 71

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 2 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

2b. Odstavek 2a tega člena se ne 
uporablja za darilno embalažo.

Or. en

Predlog spremembe 72

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 3

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 lahko na njej 
ponovijo informacije o energijski 
vrednosti ter količinah maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, sladkorjev in soli:

(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; in

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

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

Or. en

Predlog spremembe 73

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Podatki iz člena 29(4) in (5) so lahko 4. Kadar označba proizvodov iz člena 
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predstavljeni v drugačni obliki, kot je tista 
iz odstavka 2 tega člena.

42(1) vsebuje označbo hranilne vrednosti, 
je lahko vsebina te označbe brez 
poseganja v člen 42 in z odstopanjem od 
člena 35(1) omejena le na:
(a) energijsko vrednost ali
(b) energijsko vrednost ter količine 
maščob, nasičenih maščobnih kislin, 
sladkorjev in soli.

Or. en

Predlog spremembe 74

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. V primerih, kadar je energijska vrednost 
ali količina hranilne(-ih) snovi v proizvodu 
zanemarljiva, se lahko informacije o 
navedenih elementih nadomestijo z izjavo, 
kot je "Vsebuje zanemarljive količine ...", 
in se navedejo v neposredni bližini označbe 
hranilne vrednosti.

5. V primerih, kadar je energijska vrednost 
ali količina hranilne(-ih) snovi v proizvodu 
zanemarljiva, se lahko informacije o 
navedenih elementih nadomestijo z izjavo, 
kot je "Vsebuje zanemarljive količine ...", 
in se navedejo v neposredni bližini označbe 
hranilne vrednosti.

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 v skladu z 
regulativnim postopkom 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

Predlog spremembe 75

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Da bi zagotovili enoten prikaz hranilne 
vrednosti v obliki iz odstavkov 1 do 4 tega 
člena, lahko Komisija v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 46(2) v 

črtano
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tej zvezi sprejme izvedbena pravila.

Or. en

Predlog spremembe 76

Stališče Sveta
Člen 34 – odstavek 1

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) sta 
energijska vrednost in količina hranilnih 
snovi iz člena 29(1) in (2) 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:

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

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

(b) njihov cilj je potrošniku olajšati 
razumevanje deleža ali pomembnosti živila 
v smislu vsebnosti energijskih in hranilnih 
snovi v prehrani;

(b) njihov cilj je potrošniku olajšati 
razumevanje deleža ali pomembnosti živila 
v smislu vsebnosti energijskih in hranilnih 
snovi v prehrani;

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

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

(d) v primeru drugih oblik navedbe 
temeljijo na usklajenih referenčnih vnosih 
ali, če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih mnenjih o vnosih energijskih 
ali hranilnih snovi.

(d) v primeru drugih oblik navedbe 
temeljijo na usklajenih referenčnih vnosih 
iz dela B Priloge XIII ali, če teh ni, na 
splošno sprejetih znanstvenih mnenjih o 
vnosih energijskih ali hranilnih snovi.

Or. en

Predlog spremembe 77

Stališče Sveta
Člen 34 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Države članice lahko nosilcem živilske 
dejavnosti priporočijo uporabo ene ali več 

črtano
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dodatnih oblik navajanja ali prikaza 
označbe hranilne vrednosti, če te po 
njihovem mnenju najbolje izpolnjujejo 
zahteve iz točk (a) do (d) odstavka 1. 
Države članice Komisiji sporočijo 
podrobnosti teh dodatnih oblik navajanja 
ali prikaza označbe hranilne vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 78

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Komisija lahko v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 46(2) sprejme 
izvedbena pravila o uporabi zahtev iz 
odstavka 2 tega člena za naslednjo vrsto 
prostovoljnega navajanja informacij o 
morebitni in nenamerni prisotnosti snovi 
ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost, v živilih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 79

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če so prostovoljno navedene 
informacije nosilcev živilske dejavnosti 
razhajajoče in lahko zavedejo ali zmedejo 
potrošnika, lahko Komisija zaradi 
zagotavljanja ustrezne obveščenosti 
potrošnikov z delegiranimi akti v skladu s 
členom 49 ter pod pogoji iz členov 50 in 
51poleg primera opisanega v odstavku 3 
tega člena določi dodatne primere 
prostovoljnega navajanja informacij.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 80

Stališče Sveta
Člen 37 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice o zadevah, izrecno 
usklajenih s to uredbo, ne smejo sprejemati 
ali ohraniti nacionalnih ukrepov, razen če 
to ni dovoljeno z zakonodajo Unije. 
Navedeni nacionalni ukrepi ne smejo 
povzročati ovir za prosti pretok blaga.

1. Države članice o zadevah, izrecno 
usklajenih s to uredbo, ne smejo sprejemati 
ali ohraniti nacionalnih ukrepov, razen če 
to ni dovoljeno z zakonodajo Unije. 
Navedeni nacionalni ukrepi ne smejo 
povzročati ovir za prosti pretok blaga ali 
diskriminacije živil iz drugih držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 81

Stališče Sveta
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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 82

Stališče Sveta
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 

črtano
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države članice o takšnih ukrepih uradno 
obvestijo Komisijo, predložijo dokaze o 
tem, da večina potrošnikov zagotovitvi teh 
informacij pripisuje velik pomen.

Or. en

Predlog spremembe 83

Stališče Sveta
Člen 42 – naslov

Stališče Sveta Predlog spremembe

Nacionalni ukrepi za nepredpakirana
živila

Živila, ki niso predpakirana

Or. en

Predlog spremembe 84

Stališče Sveta
Člen 42 – odstavek 1 – točka b

Stališče Sveta Predlog spremembe

(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.

(b) zagotavljanje drugih podatkov iz 
členov 9 in 10 je neobvezno.

Or. en

Predlog spremembe 85

Stališče Sveta
Člen 42 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz točke (b) 

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

Or. en

Predlog spremembe 86

Stališče Sveta
Priloga I – točka 8

Stališče Sveta Predlog spremembe

8. "sladkorji" so vsi monosaharidi in 
disaharidi, ki jih vsebujejo živila, ne 
vključujejo pa poliolov;

8. „sladkorji“so vsi monosaharidi in 
disaharidi, ki jih vsebujejo živila, ne 
vključujejo pa poliolov in novih vrst 
sladkorja s posebnimi značilnostmi, kot so
izomaltuoza, D-tahatoza in 
galaktofruktoza;

Or. en

Predlog spremembe 87

Stališče Sveta
Priloga I – točka 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

10. "beljakovina" je vsebnost beljakovin, 
izračunana po formuli: beljakovina =
celoten dušik po Kjeldahlu × 6,25;

10. „beljakovina” je vsebnost beljakovin, 
izračunana po formuli: beljakovina = 
celoten dušik po Kjeldahlu x 6,25 oziroma 
celoten dušik po Kjeldahlu x 6,38 pri 
mlečnih beljakovinah;

Or. en

Predlog spremembe 88

Stališče Sveta
Priloga III – tabela – točka 2.3 – desni stolpec

Stališče Sveta Predlog spremembe

"vsebuje vir fenilalanina" "vsebuje vir fenilalanina" (aspartam)

Or. en
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Predlog spremembe 89

Stališče Sveta
Priloga III – tabela – točka 3 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. MESO IZ KOMBINIRANIH DELOV MESA
3a. Meso iz kombiniranih 
delov mesa, ki lahko daje 
vtis, da je narejeno iz 
enega kosa.

imenu živila se doda navedba 
"oblikovano meso".

Or. en

Predlog spremembe 90

Stališče Sveta
Priloga III – tabela – točka 4.1 – desni stolpec

Stališče Sveta Predlog spremembe

Navedba "Visoka vsebnost kofeina. Ni 
priporočljivo za otroke ali nosečnice." je v 
istem vidnem polju kot ime pijače, sledi ji
sklic v oklepaju, v skladu s členom 14(0) te 
uredbe, na vsebnost kofeina, izraženo v mg 
na 100 ml.

Navedbi "Visoka vsebnost kofeina. Ni 
priporočljivo za otroke ali nosečnice ali 
ženske, ki dojijo." in "Ne mešajte z 
alkoholom." sta v istem vidnem polju kot 
ime pijače, sledi jima sklic v oklepaju, v 
skladu s členom 14(0) te uredbe, na 
vsebnost kofeina, izraženo v mg na 100 ml.

Or. en

Predlog spremembe 91

Stališče Sveta
Priloga V – točka 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 92

Stališče Sveta
Priloga V – točka 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. zelišča, dišave ali njihove mešanice; 4. zelišča, začimbe, začimbna sredstva in 
njihove mešanice;

Or. en

Predlog spremembe 93

Stališče Sveta
Priloga V – točka 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a.  nove vrste sladkorja iz točke 8 
Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 94

Stališče Sveta
Priloga V – točka 17 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

– živila s prazničnim, razkošnim in 
darilnim videzom ali embalažo;

– praznične slaščice ter figure iz sladkorja 
in čokolade;

– mešani skupinski paketi;

– izbori izdelkov;

Or. en
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Predlog spremembe 95

Stališče Sveta
Priloga V – točka 18

Stališče Sveta Predlog spremembe

18. živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 25 cm2;

18. živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 75 cm2; 
energijska vrednost iz točke (a) prvega 
odstavka člena 29(1) se navede v 
osrednjem vidnem polju na oznaki;

Or. en

Predlog spremembe 96

Stališče Sveta
Priloga V – točka 18 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

18a. živila, ki niso predpakirana, vključno 
z izdelki iz obratov javne prehrane, 
namenjena neposrednemu zaužitju;

Or. en

Predlog spremembe 97

Stališče Sveta
Priloga V – točka 19

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

19. živila, ki jih proizvajalec majhnih 
količin proizvodov, tudi ročnih 
proizvodov, ki jih proizvajajo 
mikropodjetja, neposredno dobavlja 
končnemu potrošniku ali lokalnim 
maloprodajnim podjetjem, ki neposredno
dobavljajo končnemu potrošniku;

Or. en
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Predlog spremembe 98

Stališče Sveta
Priloga VI – del A – odstavek 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, v neposredni bližini 
imena blagovne znamke z velikostjo 
besedila 2 mm jasno navede sestavni del 
ali sestavina, uporabljena za delno ali 
popolno nadomestitev.

Or. en

Predlog spremembe 99

Stališče Sveta
Priloga VI – del B – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Poleg zahtev iz poglavja IV oddelka V 
Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 
označba vsebuje tudi naslednje izraze:

2. Z odstopanjem od zahtev iz poglavja IV 
oddelka V Priloge III k Uredbi (ES) 
št. 853/2004 oznaka vsebuje tudi naslednje 
besede:

– "odstotek vsebnosti maščob ≤ … %", – "odstotek maščob manjši od ...",

– "razmerje kolagen/mesne beljakovine ≤ 
… %".

– vezivno tkivo: razmerje med vezivnim 
tkivom in mesnimi beljakovinami manjše 
od…"

Or. en

Predlog spremembe 100

Stališče Sveta
Priloga VII – del V – tabela – vrstica 5 – levi stolpec

Stališče Sveta Predlog spremembe

Mešanice začimb ali zelišč, pri čemer Mešanice ali pripravki začimb ali zelišč, 
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nobena sestavina ne prevladuje bistveno v 
deležu teže.

pri čemer nobena sestavina ne prevladuje 
bistveno v deležu teže.

Or. en

Predlog spremembe 101

Stališče Sveta
Priloga X – naslov

Stališče Sveta Predlog spremembe

DATUM MINIMALNE TRAJNOSTI IN
DATUM UPORABE

DATUM MINIMALNEGA ROKA 
TRAJANJA, DATUM UPORABE IN
DATUM ZAMRZNITVE

Or. en

Predlog spremembe 102

Stališče Sveta
Priloga X – odstavek 1 – točka c a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ca) datum minimalnega roka trajanja je 
označen na vsakem posameznem 
predpakiranem obroku;

Or. en

Predlog spremembe 103

Stališče Sveta
Priloga X – odstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

2.a Datum zamrznitve se navede:

(a) navede se "zamrznjeno ...";

(b) besedilu iz točke (a) se doda:
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– datum ali

– sklic, kje na označbi je naveden datum;

tem podatkom sledi opis pogojev za 
shranjevanje, ki jih je treba upoštevati;
(c) datum je sestavljen iz navedbe dneva, 
meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki;

Or. en

Predlog spremembe 104

Stališče Sveta
Priloga XIII – del B – tabela – vrstica 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Energijska 
vrednost

8 400 kJ 
(2 000 kcal)

Energijska 
vrednost

2000 kcal
(8400kJ)

Or. en

Predlog spremembe 105

Stališče Sveta
Priloga XIII – del B – tabela – vrstica 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

beljakovine 80 g

Or. en

Predlog spremembe 106

Stališče Sveta
Priloga XIV

Stališče Sveta Predlog spremembe

ogljikovi 
hidrati (razen 

4 kcal/g – 17 kJ/g ogljikovi 
hidrati (razen 

4 kcal/g  (17 kJ/g)
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poliolov) poliolov)

polioli 2,4 kcal/g — 10 kJ/g polioli 2,4 kcal/g  (10 kJ/g)

beljakovine 4 kcal/g —  17 kJ/g beljakovine 4 kcal/g  (17 kJ/g)

maščobe 9 kcal/g —  37 kJ/g maščobe 9 kcal/g  (37 kJ/g)

salatrimi 6 kcal/g —  25 kJ/g salatrimi 6 kcal/g (25 kJ/g)

alkohol 

(etanol)
7 kcal/g —  29 kJ/g alkohol 

(etanol)
7 kcal/g  (29 kJ/g)

organske 

kisline
3 kcal/g —  13 kJ/g organske 

kisline
3 kcal/g (13 kJ/g)

prehranske 

vlaknine
2 kcal/g —  8 kj/g prehranske 

vlaknine
2 kcal/g  (8 kj/g)

eritritoli 0 kcal/g —  0 kj/g eritritoli 0 kcal/g  (0 kj/g)

Or. en
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Stališče Sveta
Priloga XV – tabela – vrstica 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

energijska 
vrednost

kJ in kcal energijska 
vrednost

kcal (kJ)

Or. en


