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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Tokrat Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov že drugič obravnava predlog Komisije o 
zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Pripravljavka mnenja priznava, da je prejšnji 
odbor vložil veliko dela v mnenje, ki ga je pripravila Bernadette Vergnaud. Odločila se je, da 
ne bo odprla Pandorine skrinjice in ne bo vložila številnih novih predlogov sprememb. 
Namesto tega je sklenila, da bo vključila glavni del mnenja, ki je dobil večino glasov v 
prejšnjem odboru. Odločitev je bila sprejeta na podlagi dejstva, da je prejšnji odbor opravil 
ogromno delo in da je potreben kompromis za oblikovanje trajnostnega označevanja živil v 
Evropi.

Pripravljavka mnenja ugotavlja, da je bila razprava o označevanju živil pomembno vprašanje 
med kampanjo za spomladanske za volitve v Evropski parlament. Zaradi tega je treba 
obravnavati nekatere pomisleke v predlogu Komisije. Namen tega mnenja je isti kot pri 
mnenju, ki ga je Bernadette Vergnaud pripravila februarja 2009. Potrošniki morajo imeti 
možnost, da na podlagi informacij izberejo neko živilo. Ta ozaveščena odločitev bi med 
drugim pripomogla k reševanju vedno večjih težav glede debelosti v Evropi.

Informacije o živilih morajo zato natančno navesti vsebino določenega živila, ki ga potrošnik 
želi kupiti, obenem pa omogočiti hiter pregled, ali je živilo z vidika zdrave prehrane primerno 
ali ne. Zaradi tega se je pripravljavka mnenja odločila, da bo vključila številne predloge 
sprememb iz mnenja prejšnjega odbora. 

Pripravljavka mnenja je kot glavno točko ohranila obvezno vsebino v označbi hranilne 
vrednosti, kot je priporočil prejšnji odbor. Vključila je osem pomembnih hranilnih snovi (vse 
so navedene na 100 g ali 100 ml), ki morajo biti v istem vidnem polju na embalaži. Ni pa 
nujno, da so navedene v glavnem vidnem polju na sprednji strani embalaže. Pripravljavka 
mnenja predlaga, da bi na sprednji strani embalaže omogočili hiter pregled. Zaradi tega meni, 
da bi bilo energijsko vrednost (kalorično vrednost) primerno navesti na sprednji strani 
embalaže. Ta podatek bi dopolnili z barvno kodo, iz katere bi bilo razvidno, ali je energijska 
vrednost živila velika, srednja ali majhna.

Drugi dodatek je povezan s predlogom pripravljavke mnenja, da bi morale biti označene vse 
vrste alkohola. Alkohol vsebuje veliko kalorij, ki lahko izrazito vplivajo na dnevno porabo 
energije. Pripravljavka mnenja ugotavlja, da bi morali imeti potrošniki te informacije na voljo 
v istem času, ko analizirajo podatke o živilu. 

Dobro obveščen in bolje izobražen potrošnik je tudi bolj odgovoren do svojega zdravja. 
Pripravljavka mnenja je prepričana, da bo izboljšanje informacij o živilih bistven element za 
evropske potrošnike v njihovem vsakdanjem življenju, ko se ozaveščeno odločajo o nakupu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Obstaja javni interes za povezavo med 
prehrano in zdravjem ter izbiro ustrezne 
prehrane, ki ustreza potrebam 
posameznika. Komisija v Beli knjigi o 
strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi 
s prehrano, prekomerno telesno težo in 
debelostjo ugotavlja, da je označevanje 
hranilne vrednosti pomembno orodje za 
obveščanje potrošnikov o sestavi živil ter 
jim pomaga, da lahko izbirajo na podlagi 
informacij. Strategija potrošniške politike 
EU 2007–2013 poudarja, da je omogočanje 
izbire potrošnikom na podlagi informacij 
bistveno za učinkovito konkurenco in 
blaginjo potrošnikov. Poznavanje osnovnih 
načel prehranjevanja in ustrezne 
informacije o hranilni vrednosti na živilih 
lahko znatno prispevajo k temu, da se 
potrošnikom omogoči izbira živil na 
podlagi informacij.

(10) Obstaja javni interes za povezavo med 
prehrano in zdravjem ter izbiro ustrezne 
prehrane, ki ustreza potrebam 
posameznika. Komisija v Beli knjigi o 
strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi 
s prehrano, prekomerno telesno težo in 
debelostjo ugotavlja, da je označevanje 
hranilne vrednosti eden od načinov 
obveščanja potrošnikov o sestavi živil ter 
jim pomaga, da lahko izbirajo na podlagi 
informacij. Izobraževalne in informativne 
kampanje držav članic so pomemben 
mehanizem za izboljšanje razumevanja 
informacij o hrani pri potrošnikih.
Strategija potrošniške politike EU 2007–
2013 poudarja, da je omogočanje izbire 
potrošnikom na podlagi informacij 
bistveno za učinkovito konkurenco in 
blaginjo potrošnikov. Poznavanje osnovnih 
načel prehranjevanja in ustrezne 
informacije o hranilni vrednosti na živilih 
lahko znatno prispevajo k temu, da se 
potrošnikom omogoči izbira živil na 
podlagi informacij.

Obrazložitev

Izboljšanja prehranjevanja in razumevanja prehrambenih lastnosti živil pri potrošnikih ni 
mogoče doseči samo z označevanjem.  Potrošniki še vedno ne razumejo nekaterih informacij 
na oznakah, zato je nujno, da se države članice bolj potrudijo z informacijskimi kampanjami, 
s katerimi bi se razumevanje pri potrošnikih izboljšalo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pravila Skupnosti se morajo (15) Pravila Skupnosti se morajo 
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uporabljati samo za podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 
organizacije. Operacije, kot so občasno
ravnanje, streženje in prodajanje živil, ki 
ga izvajajo posamezniki na prireditvah, kot 
so dobrodelne prireditve ali sejmi in 
srečanja lokalnih skupnosti, niso zajete v 
področje uporabe te uredbe.

uporabljati samo za podjetja, katerih 
koncept vključuje določeno stalnost 
dejavnosti in določeno stopnjo 
organizacije. Operacije, kot so občasna
dobava živil tretjim osebam, streženje in 
prodajanje živil, ki ga izvajajo 
posamezniki, na primer na dobrodelnih 
prireditvah ali sejmih in srečanjih lokalnih 
skupnosti, pa tudi prodaja živil v različnih 
oblikah neposrednega trženja kmetijskih 
proizvodov, niso zajete v področje uporabe 
te uredbe.

Obrazložitev

Pomembna je dobava živil tretjim osebam, ne ravnanje z njimi; izogniti se je treba 
podvajanju. Kmetijska podjetja, ki se ukvarjajo z neposrednim trženjem (prodaja na kmetiji, 
tržnici, ulici, od vrat do vrat) bi z zahtevami o izpolnjevanju določb te uredbe preobremenili. 
Ker je neposredno trženje živil zanje pomemben vir dohodka, bi moralo biti izvzeto iz te 
uredbe. 

Mala in srednje velika podjetja v sektorju tradicionalne živilske proizvodnje proizvajajo 
izdelke, ki niso predpakirani in so namenjeni za neposredno prodajo potrošnikom. Pri tem še 
ni standardiziranih postopkov, sestavine pa se vsakodnevno spreminjajo. Upoštevati je treba 
tudi, da živilska obrt ohranja regionalne specialitete ter vzdržuje ustvarjalnost in 
inovativnost, s čimer zagotavlja raznolikost ponudbe. Zato je pomembno, da so ti izdelki 
izvzeti iz obveznosti označevanja.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vendar je treba nove zahteve po 
obveznih informacijah o živilih oblikovati 
le, če in kadar je to potrebno, v skladu z 
načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in 
trajnosti.

(19) Vendar je treba nove zahteve po 
obveznih informacijah o živilih oblikovati 
le, če in kadar je to potrebno, v skladu z 
načeli subsidiarnosti, sorazmernosti, 
preglednosti in trajnosti.

Obrazložitev

Da bi ostali v skladu s sedanjimi cilji EU glede v celoti delujočega notranjega trga, je 
bistveno, da se vse nove zahteve sporočijo vsem udeležencem in da jih ti temeljito preučijo, 
kar bi zagotovilo njihovo upravičenost in preprečilo oviranje prostega pretoka blaga.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se prepreči razdrobljenost 
predpisov o odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti v zvezi z informacijami o 
živilih, je primerno, da se na tem področju 
pojasnijo odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti.

(21) Da se prepreči razdrobljenost 
predpisov o odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti v zvezi z informacijami o 
živilih, je primerno, da se na tem področju 
pojasnijo odgovornosti nosilcev živilske 
dejavnosti. Nosilci živilske dejavnosti, ki 
so odgovorni za maloprodajo ali 
distribucijske dejavnosti, ki ne vplivajo na 
informacije o živilih, ne glede na člen 19 
Uredbe (ES) št. 178/2002 nemudoma 
ukrepajo, kadar ugotovijo, da informacije 
niso v skladu z določbami te uredbe.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, v katerih okoliščinah so nosilci živilske dejavnosti, ki ne vplivajo na 
informacije o živilih, odgovorni za skladnost z zahtevami te uredbe. Pomembno je tudi izrecno 
navesti, da določbe člena 8 ne zmanjšajo obveznosti iz člena 19 Uredbe (ES) št. 178/2002, ki 
jih morajo spoštovati prodajalci na drobno.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za upoštevanje sprememb in razvoja 
na področju informacij o živilih je treba 
oblikovati določbe za pooblastitev 
Komisije, da spremeni seznam obveznih 
informacij z dodajanjem ali odstranitvijo 
podatkov, in za možnost razpoložljivosti 
nekaterih podatkov prek drugih sredstev. 
Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
morajo olajšati pravočasne in ustrezne 
spremembe zahtev po informacijah o 
živilih.

(23) Za upoštevanje sprememb in razvoja 
na področju informacij o živilih je treba 
oblikovati določbe za pooblastitev 
Komisije, da spremeni seznam obveznih 
informacij z dodajanjem ali odstranitvijo 
podatkov, in za možnost razpoložljivosti 
nekaterih podatkov prek drugih sredstev. 
Javna posvetovanja z vsemi
zainteresiranimi stranmi morajo olajšati 
pravočasne in ustrezne spremembe zahtev 
po informacijah o živilih.
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Obrazložitev

Vsaka sprememba seznama zahtev glede obveznega označevanja močno vpliva na industrijo 
hrane in pijače.  Zato je pomembno, da je iz zakonodaje jasno razvidno, da se je treba ob 
uvajanju novih zahtev pri označevanju posvetovati z vsemi zainteresiranimi stranmi, kar bi 
zagotovilo preglednost postopka, udeleženci pa bi lahko izrazili svoje mnenje.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V skladu s predhodno resolucijo 
Evropskega parlamenta, mnenjem 
Evropskega-socialnega odbora*, 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 
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namenjene zlasti mladim. Zaradi svoje 
alkoholne narave morajo zanje veljati 
strožje zahteve označevanja, v trgovino pa 
morajo biti jasno ločene od 
brezalkoholnih pijač.
* UL C 77, 31.3.2009, str. 73.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za 
vino določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, kar 
zagotavlja, da so zajete vse stopnje verige 
ter da so potrošniki zaščiteni in ustrezno 
informirani. Ta zakonodaja zlasti natančno 
in izčrpno opisuje snovi, ki se bodo 
najverjetneje uporabljale v proizvodnem 
postopku, skupaj s pogoji za njihovo 
uporabo prek pozitivnega seznama 
enoloških praks in obdelav, pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v seznam, 
prepovedana. Zato je vino na tej stopnji 
primerno izvzeti iz obveznosti navedbe 
sestavin in označbe hranilne vrednosti. Za 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/8922 ter z namenom zagotoviti 
skladen pristop in skladnost s pogoji, 
določenimi za vino, se uporabljajo iste 
izjeme. Vendar bo Komisija pripravila 

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o alkoholnih 
pijačah. Posebna pravila Skupnosti že 
obstajajo za označevanje vina. Uredba 
Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za 
vino določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, kar 
zagotavlja, da so zajete vse stopnje verige 
ter da so potrošniki zaščiteni in ustrezno 
informirani. Ta zakonodaja zlasti natančno 
in izčrpno opisuje snovi, ki se bodo 
najverjetneje uporabljale v proizvodnem 
postopku, skupaj s pogoji za njihovo 
uporabo prek pozitivnega seznama 
enoloških praks in obdelav, pri čemer je 
vsakršna praksa, ki ni vključena v seznam, 
prepovedana. Zato je vino na tej stopnji 
primerno izvzeti iz obveznosti navedbe 
sestavin in označbe hranilne vrednosti. Za 
pivo, likerska, peneča in aromatizirana 
vina ter podobne proizvode, pridobljene iz 
sadja, razen grozdja, sadna piva in žgane 
pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač2 ter 
mešane alkoholne pijače in z namenom 
zagotoviti skladen pristop in skladnost s 



AD\806188SL.doc 9/53 PE430.628v02-00

SL

poročilo po petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe. 

pogoji, določenimi za vino, bi se morale 
uporabljati iste izjeme. Vendar bo 
Komisija pripravila poročilo po petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe in lahko 
po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

2 UL L [ …], […], str.[…]. 2 UL L 39, 13.2.2008, str. 16.

Obrazložitev

Zaradi pojasnitve bi bilo treba navesti tudi likerska, peneča in aromatizirana vina ter 
podobne proizvode, proizvedene iz sadja razen grozdja ter sadna piva. Vino, pivo in žgane 
pijače so zajete že v prejšnjih ureditvah EU, mešane alkoholne pijače pa ne.  Dandanes je 
mešane alkoholne pijače pač težko razvrstiti, tako da bi morale biti zaenkrat izvzete, vendar 
zajete v poročilu Komisije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(29) Za zagotovitev popolne preglednosti 
in sledljivosti mora biti za vse meso 
obvezna navedba države izvora ali kraja 
porekla. V vsakem primeru navedba države 
izvora ali kraja porekla potrošnika ne sme 
zavajati in mora temeljiti na jasno 
opredeljenih merilih, ki izboljšujejo 
potrošnikovo razumevanje informacij v 
zvezi z državo izvora ali krajem porekla 
živila. Takšna merila se ne smejo 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost, morajo potrošniki vedeti, iz katere države izvira meso.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V izogib nepotrebnim obremenitvam 
industrije je nekatere kategorije živil, ki 
niso predelane ali za katere informacije o 
hranilni vrednosti niso odločilen dejavnik 
za potrošnikovo odločitev, primerno izvzeti 
iz obveznosti označevanja hranilne 
vrednosti, razen če je obveznost 
zagotavljanja takšnih informacij določena 
v drugi zakonodaji Skupnosti.

(36) Da ne bi po nepotrebnem 
obremenjevali proizvajalce živil in trgovce,
je nekatere kategorije živil, ki niso 
predelana ali za katere informacije o 
hranilni vrednosti niso odločilen dejavnik 
za potrošnikovo odločitev za nakup 
oziroma pri katerih je zunanja embalaža 
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 
Skupnosti.

Obrazložitev

Ne bi bilo prav, da bi bilo treba zgolj zaradi obsežnih predpisov o označevanju v prihodnje 
povečati embalažo živil. To bi povzročilo več odpadne embalaže, lahko pa tudi povečanje 
obrokov ali zavajajoče veliko embalažo, ki bi bila deloma prazna.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

vrednost (kalorična vrednost) navedena v 
100g ali 100ml v osrednjem vidnem polju
na sprednji strani embalaže. Vendar bi 
bilo treba vse informacije o hranilni 
vrednosti (s ponovljeno energijsko 
vrednostjo) umestiti skupaj v osrednje 
vidno polje na embalaži.  

Obrazložitev

Zaželeno je, da so obvezne in prostovoljne informacije o hranilni vrednosti predstavljene v 
istem vidnem polju – kot veljavna zakonodaja predpisuje za označbo hranilne vrednosti – saj 
bi potrošnike zmedlo, če bi morali posamezne informacije o hranilni vrednosti iskati na 
različnih delih embalaže.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(38) Nedavni razvoj v zvezi z navajanjem 
hranilne vrednosti, razen na 
100 g/100 ml/obrok, nekaterih držav članic 
in organizacij v živilskem sektorju kaže, da 
so takšne sheme potrošnikom všeč, ker se
lahko z njimi hitro odločajo. Vendar v vsej 
Skupnosti ni znanstvenih dokazov o tem, 
kako povprečen potrošnik razume in 
uporablja drugače navedene informacije. 
Zaradi primerljivosti izdelkov v različno 
veliki embalaži je zato smiselno, da je še 
naprej obvezno navajanje hranilne 
vrednosti na 100 g/100 ml. Primerno je
tudi, da se omogočijo raziskave o 
razumevanju potrošnikov, tako da se lahko 
po potrebi uvedejo usklajene sheme.

Obrazložitev

Podatki o energijski in hranilni vrednosti za 100 gramov ali 100 mililitrov omogočajo 
potrošnikom primerjavo med proizvodi, zato bi morala biti ta informacija obvezna. Vse druge 
informacije so prostovoljne, tako da lahko proizvajalci izbirajo, kaj je za njihov izdelek 
ustrezno.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(41) Države članice morajo še naprej imeti 
možnost, odvisno od lokalnih dejanskih 
razmer in okoliščin, da lahko določijo 
pravila o zagotavljanju informacij v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, ter 
predpakiranimi živili in obroki, ki jih 
lokalna maloprodajna podjetja ali obrati 
javne prehrane proizvajajo in neposredno 
dobavljajo končnemu potrošniku. Čeprav 
je v takšnih primerih zahteva potrošnika po 
drugih informacijah omejena, so 
informacije o možnih alergenih zelo 
pomembne. Dokazi kažejo, da je mogoče 
večino primerov alergij na živila izslediti 
nazaj do živila, ki ni predpakirano.  Zato je 
treba potrošniku takšne informacije vedno 
priskrbeti na mestu, kjer se ta živila kupijo 
ali zaužijejo.

Obrazložitev

Predpakirana živila majhnih maloprodajnih prodajalcev ali obratov javne prehrane so 
proizvedena na nestandarden način, zato se lahko recepti in sestavine pogosto razlikujejo. Za 
te vrste živili je nemogoče določiti natančno oznako hranljivosti. Poleg tega bi to bila preveč 
zamudna in predraga naloga za ta podjetja. Pomembno je, da se ta živila izvzamejo iz zahteve 
za oznako hranljivosti na splošno ali z omogočanjem državam članicam, da imajo pravico 
postaviti pravila za te kategorije, kot je že bilo določeno za živila, ki niso predpakirana.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49a) Proizvodi tradicionalne živilske 
obrti 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 
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druge reakcije. Ker pa se v neposrednem 
stiku s potrošnikom prodajajo ravno 
proizvodi, ki niso predpakirani, je treba 
ustrezne informacije zagotoviti na primer 
v pogovoru ob prodaji ali z jasno vidnim 
napisom na kraju prodaje ali z 
razstavljenim informacijskim materialom.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar dejavnosti živilske 
dejavnosti zadevajo zagotavljanje 
informacij o živilih potrošnikom.

3. Ta uredba se uporablja za vse stopnje 
živilske verige, kadar gre za zagotavljanje 
informacij o živilih končnim potrošnikom.

Uredba se uporablja za vsa živila, ki so 
namenjena končnemu potrošniku, vključno 
z živili, ki jih dostavljajo obrati javne 
prehrane, in živili za dobavo obratom javne 
prehrane. 

Uredba se uporablja za vsa predpakirana
živila, ki so namenjena za dobavo 
končnemu potrošniku, vključno z živili, ki 
jih dostavljajo obrati javne prehrane, in 
živili za dobavo obratom javne prehrane.

Uredba se ne uporablja za živila, ki se 
pakirajo neposredno na kraju prodaje 
pred predajo končnemu potrošniku, z 
izjemo pravil, določenih v prilogi III k tej 
uredbi.

Obrazložitev

Ravno za trgovino z živili je značilno, da se izdelki pakirajo na kraju prodaje za takojšnjo 
prodajo končnemu potrošniku. Tako se izdelki v dobro potrošnikov (da lahko hitreje opravijo 
nakupe in lažje ravnajo z izdelki) vnaprej razdelijo v porcije (namazi) ali zavijejo v folijo 
(sendviči). Izdelki, ki so pakirani malo pred prodajo, bi morali biti praviloma izvzeti iz 
področja uporabe te uredbe, saj jih nikakor ni mogoče enačiti z industrijsko predpakiranimi 
izdelki.
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Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do ...* objavi celosten in 
obnovljen seznam zahtev za označevanje, 
določene v posebni zakonodaji Unije, ki se 
uporablja za posebna živila. Komisija 
najpozneje ... ** Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o skladnosti 
posebnih zahtev za označevanje s to 
uredbo. Komisija poročilu po potrebi 
priloži ustrezen predlog.
___________
*
** 18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te 
uredbe.

Obrazložitev

Poenostavitev je med glavnimi cilji tega predloga. Preveč evropskih direktiv in uredb, ki so 
sektorsko omejene, vsebuje določbe o označevanju. Treba je vse zbrati, preveriti njihovo 
doslednost pri skladnosti s splošnimi načeli in omogočiti lahek dostop vsem akterjem in 
zainteresiranim stranem v prehrambeni verigi do te ogromne količine zahtev, ob tem pa 
upoštevati vse morebitne neskladnosti s splošnimi pravili.

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „nepredpakirano živilo“ pomeni 
živilo, ki se končnemu potrošniku ponudi 
naprodaj brez embalaže in se zapakira 
šele ob prodaji končnemu potrošniku, ter 
živila in sveže proizvode, ki so 
predpakirani na kraju prodaje za 
neposredno prodajo; ta točka velja v 
skladu s prilogo III k tej uredbi; 
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Obrazložitev

V trgovinah so živila ponujena naprodaj predpakirana in ponavadi zraven pultov, ob katerih 
strežejo prodajalci, da se preprečijo dolge čakalne vrste potrošnikov pri pultu. V primeru 
živil, pakiranih v skladu s posameznimi željami potrošnikov, je v praksi nemogoče zagotoviti 
istih informacij, ki so obvezne za predpakirane proizvode, in sicer zaradi raznolikosti 
proizvodov, ki se lahko prodajajo, ter zato, ker se proizvajajo ročno in ker se izbor 
proizvodov v prodaji razlikuje od dneva do dneva.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) „datum minimalnega roka trajanja 
živila“ je datum, do katerega to živilo 
ohrani svoje značilne lastnosti, kadar je 
pravilno shranjeno;

(s) „datum minimalnega roka trajanja 
živila“ je datum, do katerega to živilo 
ohrani svoje značilne lastnosti, kadar je 
shranjeno, kot je označeno;

Obrazložitev

Datum minimalnega roka trajanja živila je treba obravnavati v povezavi z označenimi pogoji 
shranjevanja. Nosilec živilske dejavnosti je dolžan določiti in označiti datum minimalnega 
roka trajanja v povezavi s pogoji za shranjevanje. Poleg tega je treba na istem mestu označiti 
tudi datum uporabe. 

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „imitacija živila“ pomeni živilo, ki po 
videzu spominja na neko drugo živilo in 
pri katerem je običajno uporabljena 
sestavina v celoti ali deloma nadomeščeno 
z drugo;

Obrazložitev

Z vedno večjo uporabo imitacij živil se zavaja potrošnike, v katerih so običajne sestavine 
nadomeščene s cenejšimi nadomestki.



PE430.628v02-00 16/53 AD\806188SL.doc

SL

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Da se olajša nemoteno delovanje notranjega trga in zmanjša količina odpadne embalaže, je 
ob uvedbi novih zahtev za označevanje naravno, da se zagotovi prehodno obdobje.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) z opisom ali slikovnimi 
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predstavitvami na embalaži, ki bi 
potrošnika opozarjale na nek izdelek ali 
sestavino, čeprav bi bila to dejansko 
imitacija živila oziroma nadomestek 
sestavine, ki se za ta izdelek običajno 
uporablja.  V takih primerih mora biti na 
embalaži izdelka vidno navedeno 
„imitacija“ ali „proizvedeno 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.

Obrazložitev

Vedno pogosteje se tržijo imitacije živil, npr. iz rastlinske maščobe proizvedeni siri.  
Ugotavljamo tudi, da so včasih sestavine, uporabljene za pripravo nekega proizvoda, deloma 
nadomeščene s cenejšimi nadomestki.  Potrošnik tega večinoma ne more ugotoviti.  Zaradi 
preglednosti bi bilo treba uvesti ustrezno označevanje.

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) glede slikovnih predstavitev, ki 
potrošnika zavajajo o pravi naravi ali 
izvoru živila;

Obrazložitev

Podobe in grafika ne smejo biti uporabljeni tako, da bi namerno zavajali potrošnika o pravem 
izvoru proizvoda. Oglaševanje ali prostovoljno naveden informacije ne bi smele zasenčiti ali 
uničiti obveznih informacij.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom ne 

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

spremenijo informacij, ki spremljajo živilo, 
če bi takšne spremembe zavajale končnega 
potrošnika ali drugače znižale raven 
varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 
zdravjem, in njihovo možnost odločanja 
na podlagi informacij.

Obrazložitev

Ta zahteva ne bi smela biti omejena zgolj na vprašanja varovanja zdravja. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

 Beseda „trg“ se lahko napačno razume (na primer svetovni trg). Zato je pomembno 
opredeliti, da gre tu za notranji trg EU.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, delujejo s potrebno skrbnostjo, da
v mejah svojih zadevnih dejavnosti 
zagotovijo upoštevanje veljavnih zahtev po 
informacijah o živilih, zlasti tako, da ne 
dobavljajo živil, za katere na podlagi 

4. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 
odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 
dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 
živilih, v mejah svojih zadevnih dejavnosti 
ne dobavljajo živil, za katere na podlagi 
informacij, ki jih imajo kot strokovnjaki ali
ki jim jih posredujejo njihovi dobavitelji, 
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informacij, ki jih imajo kot strokovnjaki, 
vedo ali menijo, da niso skladna z
zahtevami.

vedo, da niso skladna s to uredbo.

Obrazložitev

Distributerji ne morejo biti v celoti in vnaprej odgovorni za informacije, označene na 
proizvodih, ki ne nosijo njihovega imena.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 9 - odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členi 10 do 34 in ob 
upoštevanju izjem iz tega poglavja je 
obvezna navedba naslednjih podatkov: 

1. V skladu s členi 10 do 34 in ob 
upoštevanju izjem iz tega poglavja, 
poglavja V in poglavja VI, je obvezna 
navedba naslednjih podatkov:

Obrazložitev

Sklicevanje na poglavje V in VI pojasnjuje, da za nepredpakirana živila niso zahtevane vse 
obvezne navedbe in da za živila, ki so označena prostovoljno, zahteve iz poglavja IV veljajo 
samo, če so navedene prostovoljne informacije. Nosilcu živilske dejavnosti, ki prostovoljno 
navede informacije o hranilni vrednosti, naj ne bi bilo treba navajati drugih informacij, ki bi 
se jih običajno zahtevalo za predpakirana živila, vendar je to pri nepredpakiranih živilih 
brezpredmetno. Poleg tega bi moral imeti nosilec živilske dejavnosti možnost, da se odloči, 
kako bo navedel to informacijo.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) ime živila; (a) ime, pod katerim se izdelek prodaja;

Obrazložitev

- Odstavek 1(a)-(h): Jezikovna prilagoditev v skladu s sedanjo terminologijo v direktivi 
o označevanju 2000/13/ES (prim. člen 3: "ime, pod katerim se izdelek prodaja", "neto 
količina").
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sestavine iz Priloge II, ki povzročajo 
alergije ali preobčutljivost, in katera koli 
snov, dobljena iz njih;

(c) sestavine iz Priloge II, ki povzročajo 
alergije ali preobčutljivost, in katera koli 
snov, dobljena iz njih, z ustreznim 
upoštevanjem posebnih določb za 
nepredpakirana živila; 

Obrazložitev

V besedilu Komisije v povezavi s členom 13(4) so v obveznost označevanja alergenov 
vključena tudi nepredpakirana živila. Zahteva za označevanje alergenov za nepredpakirana 
živila bi pomenila sistematično označevanje alergenov, da bi preprečili vsakršno možnost 
navzkrižne kontaminacije. Vendar se zdi, da bi združenjem alergikov bolj ustrezala obveznost, 
da se informacije navedejo v prodajnem prostoru z razstavljenim informacijskim materialom. 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) datum minimalnega roka trajanja ali 
datum uporabe;

(f) datum minimalnega roka trajanja ali pri 
živilih, ki so z mikrobiološkega stališča 
hitro pokvarljiva, datum uporabe;

Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) datum proizvodnje;

Obrazložitev

Da bi bil dosežen namen predpisov (zagotoviti potrošnikom ustrezne informacije o živilih, ki 
jih uživajo, da bodo lahko izbirali na podlagi informacij), je bistveno, da je potrošnik 
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obveščen o datumu proizvodnje. 

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) ime ali naziv podjetja in naslov 
proizvajalca, pakirnice, prodajalca, 
uvoznika ali po potrebi nosilca živilske 
dejavnosti, pod imenom ali nazivom 
podjetja, katerega živilo se trži;

Obrazložitev

Treba je zagotoviti obvezno navedbo imena ali naziv podjetja in naslov proizvajalca v 
Skupnosti, ki je prvi dal izdelek na trg Skupnosti. Zato je treba predvideni seznam razširiti in 
natančneje določiti.

Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) država izvora ali kraj porekla 
neobdelanih živil in mesa, vključno z 
ribami in lupinarji, v skladu z veljavnimi 
predpisi v zvezi z govedino;

Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost, morajo potrošniki vedeti, iz katere države izvira meso. Kraj 
vzreje živali in kraj pakiranja mesa sta bistveni sestavini, da lahko potrošnik sprejme 
odločitev na podlagi informacij.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko spremeni seznam 
obveznih podatkov iz odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Obrazložitev

Glede na velik pomen te določbe Komisiji ne bi smela biti podeljena izključna pristojnost, kar 
zadeva spremembo seznama obveznih podatkov. 

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko spremeni Prilogo III. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(4).

črtano

Obrazložitev

Spremembe obveznega označevanja niso nebistveni deli uredbe, ki bi se sprejeli s postopkom 
komitologije. To je obveznost zakonodajalca.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 ne posega v natančnejše določbe Člen 9 ne posega v natančnejše določbe 
Skupnosti v zvezi s težo in količino. 
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Skupnosti v zvezi s težo in količino. Upoštevajo se določbe Direktive 
2007/45/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. septembra 2007 o določitvi 
predpisov v zvezi z nazivnimi količinami 
predpakiranih proizvodov1.
_________

1 UL L 247, 21.9.2007, str. 17.

Obrazložitev

Za lažjo berljivost uredbe je treba dodati sklic na direktivo 2007/45/ES o določitvi predpisov 
v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi razpoložljivost 
nekaterih obveznih podatkov s pomočjo 
drugih sredstev, razen na embalaži ali 
oznaki, pod pogojem, da so izpolnjeni 
glavna načela in zahteve iz poglavja II te 
uredbe. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Obrazložitev

Navedba obveznih podatkov je jedro uredbe. Načina, na katerega se podatki navajajo, ni 
mogoče spremeniti z ukrepi, katerih namen je sprememba nebistvenih določb te uredbe.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41. 

4. Za nepredpakirana živila, za živila, 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika, ali za predpakirana živila za 
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neposredno prodajo, se uporabljajo 
določbe člena 41. 

Obrazložitev

To dopolnilo omogoča pojasnilo, da se člen 13(4) navezuje na člen 41 za vsa živila, ki so 
neposredno pakirana (živila, pakirana na mestu prodaje), in ne samo za predpakirana živila. 
Besedilo člena 13(4), ki ga predlaga Komisija, se ne nanaša na neposredno pakirana živila, 
za katera velja člen 41, na katerega se navezuje člen 13(4). 

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži v jasno čitljivem formatu, ki ne 
dopušča možnosti zavajanja potrošnika. 
Elementi, ki jih je treba upoštevati pri 
zagotavljanju čitljivosti informacij o živilu 
so postavitev besedila, stil, velikost in 
barva črk, barva ozadja, embalaža in tisk 
ter vidljivost z razdalje in pod kotom.

Obrazložitev

Vse informacije na oznaki bi morale biti za potrošnike lahko vidne, jasno čitljive in 
nezavajajoče, da mu omogočijo sprejemanje odločtiev, na podlagi informacij.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obvezni podatki iz člena 9(1) so 
prikazani tako, da je med tiskanim 
besedilom in ozadjem velik kontrast, ter so 
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dobro vidni, jasno berljivi in neizbrisljivi. 
Elementi, ki jih je treba upoštevati pri 
zagotavljanju čitljivosti informacij o živilu 
so postavitev besedila, stil in vrsta črk.
Oglaševanje na embalaži ne sme zakrivati 
obveznih informacij.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija lahko sprejme podrobna 
pravila v zvezi s prikazom obveznih 
podatkov in razširitvijo zahtev iz 
odstavka 2 na dodatne obvezne podatke za 
posebne kategorije ali vrste živil iz 
členov 10 in 38. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek bi Komisiji podelil preširoke pristojnosti, saj nikakor ne zadeva „nebistvenih 
elementov“.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 10 cm2.

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 50 cm2.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odstavek 2 se ne uporablja v primeru 
živil iz člena 17(1) in (2).

5. Odstavek 2 se ne uporablja v primeru 
živil iz člena 17(1) in (2). Za te embalaže 
ali posode se lahko v državah članicah z 
več uradnimi jeziki sprejmejo posebne 
nacionalne določbe.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9(2) se obvezne 
informacije o živilih navedejo v jeziku, ki 
ga potrošniki držav članic, v katerih se 
živilo trži, zlahka razumejo.

1. Brez poseganja v člen 9(2) se obvezne 
informacije o živilih navedejo v jeziku, ki 
ga zlahka razumejo vsi potrošniki držav 
članic, v katerih se živilo trži, vključno s 
slepimi ali slabovidnimi.

Obrazložitev

V skladu s členom 56a direktive 2004/27/ES (ki spreminja direktivo 2001/83/ES), morajo biti 
zdravila obvezno označena v Braillovi pisavi, navodila za uporabo zdravil pa morajo biti v 
obliki, ki je primerna za slepe in slabovidne. Ker živila, ki vsebujejo alergenske sestavine, 
lahko povzročijo resne težave tistim, ki ne vejo, da jih vsebujejo, je treba obvezno uporabo 
Braillove pisave razširiti na seznam sestavin v živilih. 
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 50 cm2, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Predlog spremembe 47

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Predlog spremembe 48
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Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ime živila je njegovo pravno ime. Če 
tega imena ni, je ime živila njegovo 
običajno ime, ali če običajnega imena ni ali 
se ne uporablja, se navede opisno ime 
živila.

1. Ime živila je njegovo zakonsko 
predpisano ime. Če tega imena ni, je ime 
živila njegovo običajno ime, ali če 
običajnega imena ni ali se ne uporablja, se 
navede opisno ime živila.

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev glede na doslej uporabljeno terminologijo v direktivi o označevanju 
2000/13/ES.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 50

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) živilo ni predpakirano, na kraju
prodaje pa je vidno navedeno, da:
– potrošniki lahko pridobijo informacije o 
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alergenih snoveh neposredno v brošurah, 
ki se nahajajo na prodajnih mestih in tudi 
v pogovoru s prodajalcem; 
– so potrošniki obveščeni, da možnost 
navzkrižne kontaminacije ni izključena;

Obrazložitev

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v enotah za merjenje prostornine pri 
tekočinah;

(a) v enotah za merjenje prostornine pri 
tekočinah v smislu Direktive Sveta št. 
85/339/EGS z dne 27. junija 1985 o 
posodah za tekočine za prehrano ljudi1;

__________
1 UL L 176, 6.7.1985, str. 18.

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev glede na doslej uporabljeno terminologijo v direktivi o označevanju 
2000/13/ES. Ker v praksi pri določenih živilih sedaj ni pravno jasne ločnice med "trden" in 
"tekoč" (na primer pri kečapu, omakah, majonezi, sladoledu, začimbah), je treba odstavek 1 
natančneje opredeliti.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezen datum se navede v skladu s 2. Ustrezen datum se enostavno najde in 
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Prilogo IX. ni skrit. Navede se torej:
Datum minimalne trajnosti:

Pred datumom se navede naslednje 
besedilo:
– „Uporabno najmanj do [datum]“, kadar 
se datum navede z dnevom,
– „Uporabno najmanj do konca [mesec]“ 
v vseh drugih primerih.

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti je treba Prilogo IX vključiti v zakonodajno besedilo. Izraz „uporabno 
najmanj do...“ je treba razlagati v skladu z nacionalno zakonodajo ali z nacionalnimi 
zakonsko nezavezujočimi sporazumi. Črta se odstopanje od navedbe minimalnega roka 
trajanja za posamezne porcije sladoleda. Posamezne obroke je mogoče vzeti iz embalaže ali 
kompleta, v katerem se prodajajo, zato je nujno, da je na vsakem obroku, ki ga je mogoče 
ločiti, označen minimalni rok trajanja.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 54

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 55
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Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Pomembno je, da obvezna označba hranilne vrednosti vključuje najpomembnejše hranilne 
vrednosti (beljakovine, ogljikove hidrate - sladkorje, maščobe, nasičene maščobne kisline, 
vlaknine in sol), kot je bilo predhodno določeno z veljavno zakonodajo (Direktiva 
90/496/EGS). Informacija o hranilnih vrednostih se ne sme osredotočiti samo na hranilne 
snovi, ki bi lahko bile problematične, tako da se jih posebej poudari, saj zdrava prehrana 
zahteva uravnotežen vnos vseh sestavin.

Predlog spremembe 56

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta odstavek se ne uporablja za vino ali 
vinske proizvode, kot je opredeljeno v 
členu 1(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 in v 
členu 2(1) Uredbe (ES) št. 1601/1991, 
podobne proizvode, pridobljene iz sadja, 
razen grozdja, jabolčni in hruškov mošt,
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. 110/2008 ter druge alkoholne 
pijače. Komisija pripravi poročilo po [petih 
letih od začetka veljavnosti te uredbe] v 
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veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

zvezi z uporabo tega odstavka o teh 
izdelkih, temu poročilu pa lahko priloži 
posebne akte za določitev pravil za 
obvezno navedbo hranilne vrednosti za te 
izdelke. Navedeni akti, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije.

Obrazložitev

Preden se uvede označevanje sestavin ali hranilne vrednosti za alkoholne pijače, ki se ne 
uživajo zaradi hranilne vrednosti, je treba razčistiti vrsto temeljnih vprašanj. Poleg tega 
uredbe št. 479/2008, 1601/91 in 110/2008 določajo načine za predstavitev in označevanje vin 
in žganih pijač. Ravno tako omogočajo opredelitev izvedbenih predpisov s posebnim 
postopkom komitologije. Zaradi doslednosti je treba te določbe ohraniti.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka f in g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) prehranske vlaknine; črtano
(g) beljakovine;

Predlog spremembe 59

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) holesterol,

Obrazložitev

Za potrošnika je lahko koristno, če je ločeno od maščob navedena tudi vsebnost holesterola.

Predlog spremembe 60
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Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sezname iz odstavkov 1 
in 2 spremeni. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

črtano

Obrazložitev

Menimo, da to ni nebistveno. Sprememba seznama hranil bo imela občutne posledice, zato 
menimo, da mora biti zanjo pristojen zakonodajalec.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Navedene vrednosti so, glede na 
posamezen primer, povprečne vrednosti, ki 
temeljijo na:

4. Navedene vrednosti so povprečne 
vrednosti ob izteku minimalnega roka 
trajanja, ki ustrezno temeljijo na: 

(a) proizvajalčevi analizi živila ali (a) proizvajalčevi analizi živila ali or
(b) izračunu iz znanih ali dejanskih 
povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin 
ali

(b) izračunu iz znanih dejanskih ali 
povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin 
ali or

(c) izračunu iz splošno veljavnih in 
sprejetih podatkov.

(c) izračunu iz splošno veljavnih in 
sprejetih podatkov.

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

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

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti je treba v pravnem besedilu natančno opredeliti, da povprečne 



PE430.628v02-00 34/53 AD\806188SL.doc

SL

vrednosti veljajo do preteka minimalnega roka trajanja. Naravni ali dodani vitamini in 
minerali se namreč razgrajujejo in spreminjajo. Tako se lahko na primer precej vitamina C v 
minimalnem času trajanja proizvoda na naraven način razgradi (odvisno od pogojev 
skladiščenja, sončne svetlobe itd.). Poleg tega je količina hranilnih snovi v proizvodu različna 
tudi glede na letino ali sorto, zato je treba čim prej določiti vseevropska pravila 
zaokroževanja in tolerančne vrednosti hranilnih snovi.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Če je živilo predpakirano kot posamezen 
obrok, se količina energije in hranilnih 
snovi izrazi na obrok. 
Če so informacije navedene na porcijo, se 
navede število porcij v embalaži.
Obroki so lahko označeni z besedo 
„obrok“.

Obrazložitev

Da bi potrošniki lahko primerjali različna živila iste kategorije, ne glede na velikost ali 
vsebino embalaže, je bistveno, da se vedno označijo energetska vrednost in hranila na 100 g
ali 100 ml. Poleg tega je mogoče izraziti količine na obrok, če proizvajalec to želi.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Označba hranilne vrednosti za 
energijsko vrednost, vsebnost maščob, 
nasičenih maščobnih kislin in soli se
lahko dodatno, izrazi, kot je primerno, v 
odstotkih referenčnih vnosov iz dela B 
Priloge XI v razmerju do vrednosti na 100 
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izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

g ali na 100 ml ali v skladu s členom 31(2)
na obrok. Kadar je označba za vitamine in 
minerale na voljo, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 
dela A Priloge XI.

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba brati v povezavi s poročevalčevim predlogom spremembe 135, v 
katerem se zavzema za enotne navedbe obrokov.  Označevanju samo z absolutnimi podatki na 
100g oziroma 100 ml je treba dodati označevanje v odstotkih, da bi ponazorili, kaj pomeni 
zaužitje proizvoda glede na dnevne potrebe ter tako potrošniku ponudili dodatno informacijo, 
saj mnogo potrošnikov glede na absolutne podatke ne more presoditi, ali so navedene 
vrednosti visoke ali nizke.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Razen označevanja hranilne vrednosti 
na 100 g ali 100 ml se lahko označevanje
hranilne vrednosti izrazi na obrok, pod 
pogojem, da je opredeljena količina 
obroka.
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Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev angleškemu besedilu („in addition“).  Da bi preprečili zavajanje 
potrošnikov, je treba omogočiti označevanje hranilne vrednosti na obrok, če je količina 
obroka jasno označena na izdelku. Dodatne informacije o številu obrokov, vsebovanih v 
embalaži, se navedejo prostovoljno.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo očitno
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok ali za več obrokov enake velikosti.

Obrazložitev

Za živila, za katera je jasno razvidno, da so predpakirana kot en ali več posameznih obrokov 
enake velikosti, mora veljati isto kot za predpakirane izdelke v posameznih obrokih.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

3. Komisija določi navedbo hranilne 
vrednosti v glavnem vidnem polju za 
element iz člena 29(1)(a) samo za obrok za 
živila, ki jih odstavek 2 ne navaja. 
Navedeni akti, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije do konca 
prehodnega obdobja.

Obrazložitev

 V nekaterih primerih bi bilo za potrošnike tudi koristno, če bi bila energijska vrednost 
navedena na obrok. Vendar pa mora biti opredelitev velikosti obrokov usklajena tako, da 
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omogoča preprosto primerjavo med različnimi znamkami istega izdelka.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 33 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

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

(b) temelji na referenčnih vnosih, 
navedenih v prilogi XI, del B, na 100 g ali 
100 ml. Če je proizvod predpakiran kot 
posamezen obrok ali če je dobavljen v 
količinah, manjših od 100 g/ml, zadostuje 
navedba po obroku, ki se nanaša na 
dobavljeno količino.  Če ni referenčnih 
vnosov, oznaka hranilne vrednosti temelji 
na splošno sprejetih znanstvenih nasvetih 
glede vnosa energijskih ali hranilnih snovi 
ter

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

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

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

2. Vzorčne grafične predstavitve so 
prikazane v prilogi XIII, del Ca.

Obrazložitev

Grafična predstavitev lahko bistveno izboljša potrošnikovo razumevanje označbe hranilne 
vrednosti.

Predlog spremembe 69
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Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti so prikazani v 
istem vidnem polju na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, beljakovine, ogljikovi hidrati, 
maščobe, pri čemer je posebej označena 
vsebnost nasičenih maščobnih kislin, 
vlaknine, sladkorji in sol.

Obrazložitev

Da bi lahko potrošniki na hitro opazili energijsko vrednost izdelka, bi ta morala biti navedena 
na sprednji strani embalaže. S tem potrošniki dobijo celovitejše informacije, je pa tudi 
koristno, da potrošniki vse informacije, ki jih potrebujejo za ozaveščeno izbiro, najdejo v 
istem vidnem polju.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je energetska vrednost ali količina 
hranilnih snovi v proizvodu zanemarljiva, 
se lahko označba hranilne vrednosti o 

4. Kadar je energetska vrednost ali količina 
hranilnih snovi v proizvodu zanemarljiva, 
označba hranilne vrednosti o navedenih 



AD\806188SL.doc 39/53 PE430.628v02-00

SL

navedenih elementih nadomesti z izjavo, 
kot je „Vsebuje zanemarljivo količino ...“, 
v neposredni bližini označbe hranilne 
vrednosti.

elementih ni obvezna, razen v primeru 
alergenov.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je energijska vrednost ali količina 
ene ali več hranilnih snovi v proizvodu 
enaka nič, se lahko označba hranilne 
vrednosti za te elemente nadomesti z 
navedbo „Ne vsebuje ...“ v neposredni 
bližini označbe hranilne vrednosti, če 
obstaja.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Brez poseganja v označevanje v skladu s 
posebno zakonodajo Skupnosti, 
natančneje v Uredbo Sveta (ES) št. 
509/2006 z dne 20. marca 2006 o 
zajamčenih tradicionalnih posebnostih 
kmetijskih proizvodov in živil1, Uredbo 
Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 
2006 o zaščiti geografskih označb in 
označb porekla za kmetijske proizvode in 
živila2, Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 z 
dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga 
za vino3, Uredbo (EC) št. 110/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
januarja 2008 o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač4 in 
Uredbo Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. 
junija 1991 o določitvi splošnih pravil za 
opredelitev, opis in predstavitev 
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aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov5, se odstavka 3 
in 4 uporabljata, kadar se država izvora ali 
kraj porekla živila navede prostovoljno, da 
se potrošnike obvesti, da živilo izvira ali 
ima poreklo v Evropski skupnosti ali v dani 
državi ali kraju. 
1 UL L 93, 31.3.2006, str. 1.
2 UL L93, 31.3.2006, str. 12.
3 UL L 148, 6.6.2008, str. 1.
4 UL L 39, 13.2.2008, str. 16.
5 UL L 149, 14.6.1991, str. 1.

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti točno področje uporabe odstavka 2. Zdi se, da je cilj Komisije izvzeti 
proizvode z geografskimi označbami iz označevanja izvora. Obstaja pet uredb, ki vključujejo 
geografsko označevanje, ki jih je treba navesti.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Določbe iz člena 14 se ne uporabljajo 
za prostovoljno navedene informacije, 
vsekakor pa morajo biti te informacije 
jasno čitljive.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



AD\806188SL.doc 41/53 PE430.628v02-00

SL

navesti, v skladu s členom 20 Uredbe.

Obrazložitev

Treba je spremeniti odstavek 3, da bi ohranili doslednost besedila, s tem da se navede, da 
odstavek 3 ne velja za kategorije proizvodov, za katere velja izjema v členu 20(1).

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za viski se vedno označi država izvora, 
in sicer v glavnem vidnem polju. Če je 
viski izdelek več kot ene države, morajo 
biti navedene vse države izvora.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Poglavje VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje črtano

Obrazložitev

Nacionalne določbe so v nasprotju z načelom usklajevanja in prostega pretoka blaga na 
notranjem trgu.

Predlog spremembe 78



PE430.628v02-00 42/53 AD\806188SL.doc

SL

Predlog uredbe
Poglavje VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje črtano

Obrazložitev

Nacionalne določbe so v nasprotju z načelom usklajevanja in prostega pretoka blaga na 
notranjem trgu.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu 15 let po začetku veljavnosti].

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti]. Člen 14(1) se uporablja od 
[prvega dne v mesecu 5 let po začetku 
veljavnosti].

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu tri leta po začetku 
veljavnosti], razen v primeru živil, ki jih 
označijo nosilci živilske dejavnosti, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti manj 
kot 10 zaposlenih ter imajo letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijonov EUR, za katera se uporabljajo 
od [prvega dne v mesecu pet let po začetku 
veljavnosti]. Člen 14(1) se uporablja od 
[prvega dne v mesecu 5 let po začetku 
veljavnosti].

Živila, ki so bila dana na trg pred 
začetkom veljave te uredbe, se lahko tržijo 
do porabe zalog. 
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Obrazložitev

Posebne določbe za mala in srednje velika podjetja in število njihovih zaposlenih je treba 
razširiti, če naj bi bile učinkovite.  Za živila, dana na trg pred začetkom veljavnosti uredbe, je 
treba zagotoviti možnost nadaljnjega trženja do porabe zalog.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila, dana na trg pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, ki ne izpolnjujejo 
njenih zahtev, se smejo na trgu Unije tržiti 
naprej do porabe zalog. 

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2.3 – desni stolpec

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„vsebuje vir fenilalanina“ „vsebuje aspartam“

Obrazložitev

Z uporabo običajnega imena namesto strokovnega izraza bi izboljšali razumevanje 
potrošnika.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. POVRŠINSKA OBDELAVA SADJA 
IN ZELENJAVE
Sadje in 
zelenjava, ki sta 
bila po nabiranju 

„Površinsko 
obdelano“
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površinsko 
obdelana z aditivi 
ali pesticidi.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Proizvodi iz mesa in perutnine

Če se pri proizvodnji piščančjih izdelkov 
uporabijo goveje ali prašičje beljakovine, 
je treba to vedno jasno označiti na 
embalaži.

Obrazložitev

Če se pri proizvodnji piščančjih izdelkov uporabijo goveje ali prašičje beljakovine, morajo 
biti potrošniki o tem obveščeni. To je za potrošnike bistvena informacija, zlasti za osebe, ki 
imajo verske zadržke.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Priloga IV – alineje 3,4,5 in 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vode za prehranjevanje ljudi, vključno s 
tistimi, v katerih so edine dodane sestavine 
ogljikov dioksid in/ali arome;

- naravne mineralne vode ali druge vode 
za prehranjevanje ljudi, vključno s tistimi, 
v katerih so edine dodane sestavine 
ogljikov dioksid in/ali arome; 

zelišča, začimbe ali njihove mešanice; – zelišča, začimbe, začimbna sredstva in 
njihove mešanice;

sol in nadomestki soli; - sol in nadomestki soli;
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- sladkor;

Obrazložitev
Vode: Člen 28(1), oddelek 3, predloga pravi: „Določbe tega oddelka se ne uporabljajo za 
živila na področju uporabe naslednje zakonodaje: (b) ... (b) Direktive Sveta 80/777/EGS z dne 
15. julija 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih 
mineralnih vod. “ Da bi se izognili nejasnostim, je v Prilogi IV potrebna ena sama izjema, v 
kateri bodo zajete vse ustekleničene vode, podobno kot v Direktivi 90/496/EGS, člen 1(2).
Zelišča: Pojasnitev.
Sladkor: sladkor je sestavljen iz enega zlahka prepoznavnega hranila, kar potrošnikov ne 
zavaja.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

- živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 75 cm2;

Obrazložitev

Za embalažo s površino, manjšo od 75 cm2, označevanje hranilne vrednosti ne bi smelo biti 
obvezno.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- žvečilni gumi;

Obrazložitev

Izvzeti bi bilo treba tudi izdelke, kot so izbori izdelkov in darilni seti, mešani skupinski paketi 
in žvečilni gumi.

Predlog spremembe 88
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Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– živila, ki niso predpakirana, vključno z 
izdelki obratov javne prehrane, 
namenjena neposrednemu zaužitju.

Obrazložitev

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, likewise produce products for direct delivery to 

the consumer. «««« Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis.There are no standardised procedures: 
ingredients change on a daily basis. Das Lebensmittelhandwerk ist Garant für den Erhalt 
regionaler Spezialitäten und der Vielfalt des Angebotes.The traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, and ensuring the 
diversity of the products available. Es ist daher wichtig, diese genannten Hersteller von der 
verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.It is therefore important to exclude these 
producers from the nutrition declaration requirement.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Priloga V – del C a (novo)

Besedilo, ki 
ga predlaga 

Komisija

Predlog spremembe

DEL Ca – URADNO POIMENOVANJE ŽIVIL, KI PO VIDEZU 
SPOMINJAJO NA NEKO DRUGO ŽIVILO
Št. Razlika v vrsti, kakovosti in 

sestavi 
Ime, pod katerim 
se izdelek prodaja 

1. V primerjavi s sirom, 
nadomestitev mlečne maščobe z 
rastlinsko maščobo deloma ali v 
celoti

Imitacija sira

2. V primerjavi s šunko, 
spremenjena sestava, ki vsebuje 
sesekljane sestavine s precej nižjo 
vsebnostjo mesa; 

Imitacija šunke

Obrazložitev

Potrošniki so v svojih pričakovanjih razočarani zaradi vedno večje uporabe imitacije živil, ki 
vsebujejo cenejše nadomestne sestavine.
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Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Priloga VI – del A – točka 5 – leva kolona

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Dosedanjo ureditev je treba ohraniti. Prej so bili vključeni tudi pripravki začimb.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – točka 1 in 2 – desna kolona

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Olje“, skupaj s 1. „Olje“, skupaj s
pridevnikom „rastlinsko“ ali „živalsko“, 
kot je primerno, ali

pridevnikom „rastlinsko“ ali „živalsko“, 
kot je primerno, ali

navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.

navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.

Pridevnik „hidrogenirano“ mora spremljati 
navedbo hidrogeniranega olja, razen če je 
količina nasičenih maščob in 
transmaščob vključena v označbo 
hranilne vrednosti.

Pridevnik „hidrogenirano“ mora spremljati 
navedbo hidrogeniranega olja.

2. „Maščoba“, skupaj s 2. „Maščoba“, skupaj s
pridevnikom „rastlinsko“ ali „živalsko“, 
kot je primerno, ali

pridevnikom „rastlinsko“ ali „živalsko“, 
kot je primerno, ali

navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.

navedbo značilnega rastlinskega ali 
živalskega izvora.

Pridevnik „hidrogenirano“ mora spremljati 
navedbo hidrogenirane maščobe, razen če 
je količina nasičenih maščob in 
transmaščob vključena v označbo 

Pridevnik „hidrogenirana“ mora spremljati 
navedbo hidrogenirane maščobe.
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hranilne vrednosti.

Obrazložitev

Znano je, da so transmaščobe škodljive, zato so v več državah prepovedane. Označba njihove 
prisotnosti mora biti torej obvezna in posebej vidna. Dejstvo, da so vključene v označbo 
hranilne vrednosti, ne preprečuje, da ne bi bile jasno omenjene tudi med sestavinami.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Priloga VI – del B – točka 4 – leva kolona

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Škrobi in škrobi, modificirani s 
fizikalnim postopkom ali encimi

4. Škrobi, škrobi, modificirani s fizikalnim 
postopkom ali encimi, pražen ali 
dekstriniran škrob, modificiran s kislinsko 
ali alkalno obdelavo in beljen škrob

Obrazložitev

Generično ime „škrob“ je treba dopolniti s poimenovanjem pražen ali dekstriniran škrob, 
modificiran s kislinsko ali alkalno obdelavo in beljen škrob. Te snovi se v praksi uporabljajo 
pri proizvodnji živil in se dodajo na seznam sestavin. Direktiva 95/2/ES o aditivih za živila jih 
izrecno izključuje iz področja uporabe.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Priloga VIII – točka 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Trdno živilo v tekočem mediju spremeni neto težo od časa proizvodnje do časa prodaje 
potrošniku, zaradi običajnega medsebojnega vpliva trdnega živila in tekočega medija. Obseg 
spremembe neto teže je odvisen od vrste okoliščin, npr. časa, temperature ter pogojev prevoza 
in shranjevanja. Zato bi bilo treba navesti neto težo v času proizvodnje, kadar je proizvajalec 
živila v celoti odgovoren za proizvod in lahko navede pravilno neto težo.
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Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Priloga XI – del A –točka 1 in tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vitamini in minerali, ki se lahko 
navedejo, ter njihovi priporočeni dnevni 
vnosi (PDV)

1. Vitamini in minerali, ki se lahko 
navedejo, ter njihovi priporočeni dnevni 
vnosi (PDV)

Vitamin A (µg) 800 Vitamin A (µg) 800
Vitamin D (µg) 5 Vitamin D (µg) 5
Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12

Vitamin K (µg) 75
Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80

Tiamin (mg) 1,4 Tiamin (Vitamin B1) (mg) 1,1
Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (µg) 200 Folna kislina (µg) 200
Vitamin B12 (µg) 1 Vitamin B 12 (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
Pantotenska kislina (mg) 6 Pantotenska kislina (mg) 6

Kalij (mg) 2000
Klorid (mg) 800

Kalcij (mg) 800 Kalcij (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Železo (mg) 14 Železo (mg) 14
Magnezij (mg) 300 Magnezij (mg) 375
Cink (mg) 15 Cink (mg) 10

Baker (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
Selen (µg) 55
Krom (µg) 40
Molibden (µg) 50

Jod (µg) 150 Jod (µg) 150

Obrazložitev

Vrednosti priporočenih dnevnih vnosov je treba prilagoditi novim referenčnim vrednostim v 
skladu s spremembami v Direktivi 2008/100/ES o označevanju hranilne vrednosti živil (UL L 
285, str. 9). 
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Predlog uredbe
Priloga XII – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ogljikovi hidrati (razen 
poliolov)

4 kcal/g —
17 kJ/g

ogljikovi hidrati (razen 
poliolov)

4 kcal/g

polioli 2,4 kcal/g 
—10 kJ/g

polioli 2,4 
kcal/g

beljakovine 4 kcal/g —
17 kJ/g

– beljakovine; 4 kcal/g

maščoba 9 kcal/g —
37 kJ/g

maščoba 9 kcal/g

salatrimi 6 kcal/g —
25 kJ/g

– salatrimi 6 kcal/g

alkohol (etanol) 7 kcal/g —
29 kJ/g

– alkohol (etanol) 7 kcal/g

organska kislina 3 kcal/g —
13 kJ/g

– organska kislina 3 kcal/g

Obrazložitev

Izračun z dvema različnima enotama privede do nasprotujočih si rezultatov zaradi neskladnih 
faktorjev pretvorbe. Ker potrošniki bolje razumejo mersko enoto „kcal“ kot pa „kJ“, je treba 
navedbo podati samo v „kcal“.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Priloga XIII – del A – tabela – prva vrstica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energijska 
vrednost

kJ in kcal – Energijska 
vrednost

kcal

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Priloga XIII – del C a (novo)

Besedilo, ki ga 
predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

DEL C – GRAFIČNA PREDSTAVITEV HRANILNIH
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VREDNOSTI
Če je hranilna vrednost prikazana tudi grafično, se lahko poleg 
drugih grafičnih ponazoritev prikaže v eni izmed naslednjih oblik:  
V obliki valjev

100 g vsebuje: 
kcal / sladkorji / maščoba / nasičene maščobne kisline / 
sol 
% priporočenega dnevnega vnosa za odraslo osebo
V obliki 1 plus 4
Različica 1

na obrok (obrok = 50 g)
energijska vrednost / sladkorji / maščoba / nasičene 
maščobne kisline / sol 
referenčne vrednosti v % dnevnega vnosa
Različica 2
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na obrok (obrok = 50 g) 
energijska vrednost / sladkorji / maščoba / nasičene 
maščobne kisline / sol 
referenčne vrednosti v % dnevnega vnosa

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba brati v povezavi s predlogom spremembe, ki ga je vložil isti 
poslanec k členu 33(1). Grafična predstavitev lahko bistveno izboljša potrošnikovo 
razumevanje označb o hranilni vrednosti.
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Datum sprejetja 23.2.2010

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

21
15
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara 
Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, 
Louis Grech, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, 
Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, 
Tiziano Motti, Gianni Pittella, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo 
Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. 
Stassen, Catherine Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, 
Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Cornelis de Jong, Anna Hedh, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, 
Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, Anja Weisgerber, Kerstin 
Westphal


