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Predlog spremembe 80
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pravila Skupnosti se morajo 
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.

(15) Pravila Skupnosti naj se uporabljajo
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. Da ne bi 
preveč obremenili predvsem malih in 
srednje velikih podjetij v sektorju 
tradicionalne živilske proizvodnje, je treba 
nepredpakirane proizvode izvzeti iz zahtev 
o označevanju.

Or. en

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, ustvarjalnost in inovativnost ter s tem 
zagotavlja raznolikost ponudbe. Zato je pomembno, da so ti izdelki izvzeti iz obveznosti 
označevanja.
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Predlog spremembe 81
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vse pripombe o potrebi po obveznih 
informacijah o živilih morajo upoštevati 
tudi široko zanimanje večine potrošnikov 
za razkritje nekaterih informacij, da se 
omogoči prilagoditev zakonodaje o 
informacijah o živilih potrebam 
potrošnikov po informacijah.

(18) Da bi omogočili prilagoditev 
zakonodaje o informacijah o živilih 
potrebam potrošnikov po informacijah in 
se izognili nepotrebni embalaži, bi moralo 
biti obvezno označevanje živil omejeno na 
oznako z obveznimi informacijami, ki so 
dokazano v velikem interesu večine 
potrošnikov. Dodatne informacije, ki 
presegajo obvezno osnovno označevanje, 
bi lahko prostovoljno ponudili 
zainteresiranim potrošnikom. V ta namen 
ponujajo nove informacijske in 
komunikacijske tehnologije različne 
možnosti, npr. posebne informativne 
strani na internetu ali čitalce črtnih kod, 
nameščene na prodajnih mestih.

Or. de

Obrazložitev

Ni smiselno, da bi na embalaži navedli preveč informacij. Obremenitev za okolje bi bila 
zaradi večje embalaže prevelika, poleg tega pa potrošniki, ki se za nakup odločijo v nekaj 
sekundah, ne bi mogli dojeti vseh informacij. Zaradi tega je treba zagotoviti, da so na 
embalaži navedene vse dokazano najpomembnejše osnovne informacije, zainteresirani 
potrošniki pa bi dodatne informacije dobili prek alternativnih sredstev.

Predlog spremembe 82
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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.

Or. en

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 83
Liem Hoang Ngoc

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 in da je majhnost 
črk eden glavnih razlogov za 
nezadovoljstvo potrošnikov v zvezi z 
označbami na živilih. Velikost črk, pisava, 
barva in kontrast na teh označbah bi 
morali uporabnikom omogočati hitro in 
lahko branje.

Or. fr
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Predlog spremembe 84
Toine Manders

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, 
razumljive in čitljive, brez odvečnih 
informacij, 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.

Or. nl

Obrazložitev

Treba je paziti, da ni podanih preveč informacij, saj v tem primeru označbe na živilih ne 
opravljajo več svoje informativne funkcije. Tako ne dosežejo svojega namena, ki je 
potrošnikom omogočiti, da bi se bolj premišljeno odločali o hrani in prehrani.

Predlog spremembe 85
Tiziano Motti, Lara Comi

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 
črk in kontrast upoštevati skupaj, da bi se 
zagotovilo zadovoljstvo potrošnikov v 
zvezi z označbami na živilih.
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Predlog spremembe 86
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih 
alkoholnih pijačah navedene informacije 
o njihovih sestavinah. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti bi morala za mešane alkoholne pijače veljati enaka pravila kot za vino, 
pivo in žgane pijače.

Predlog spremembe 87
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih 
alkoholnih pijačah navedene informacije 
o njihovih sestavinah. 

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 88
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih
alkoholnih pijačah navedene informacije o 
njihovih sestavinah.

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na vseh alkoholnih 
pijačah, vključno z mešanimi alkoholnimi 
pijačami, razen na vinu, navedene 
informacije o njihovih sestavinah.

Or. en

Obrazložitev

Vino bi bilo treba razlikovati od drugih alkoholnih pijač. Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z 
dne 17. maja 1999 že določa izčrpen sklop tehničnih standardov, ki v celoti zajemajo vse 
vinarske prakse, metode proizvodnje ter načine predstavitve in označevanja vin, kar 
zagotavlja, da so zajete vse stopnje proizvodne verige ter da so potrošniki zaščiteni in 
ustrezno informirani. Poleg tega se sestava izdelka s časom spreminja, saj se ustekleničeno 
vino razvija.

Predlog spremembe 89
Emilie Turunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na mešanih
alkoholnih pijačah navedene informacije o 
njihovih sestavinah. 

(27) Da se potrošnikom zagotovijo 
informacije o živilih, ki so nujne za 
sprejemanje odločitev na podlagi 
informacij, morajo biti na alkoholnih 
pijačah navedene informacije o njihovih 
sestavinah.

Or. en

Obrazložitev

Ker je namen uredbe zagotoviti visoko raven zdravja potrošnikov, mora veljati za vse 
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alkoholne pijače.

Predlog spremembe 90
Anna Maria Corazza Bildt

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

(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 
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 
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po potrebi predlaga posebne zahteve v 
okviru te uredbe.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 91
Cornelis de Jong

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 

(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.
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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 
poročilo po petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe. 
2 UL L […], […], str. […].

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se strinjamo s Komisijo, da že veljajo posebni predpisi za vino, to ne velja za pivo in 
žgane pijače. Za potrošnike pa je pomembno, da poznajo sestavine – ne zgolj zaradi kalorične 
vrednosti teh izdelkov, pač pa tudi zaradi pogoste uporabe umetnih sestavin.

Predlog spremembe 92
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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.



PE438.135v03-00 12/138 AM\802277SL.doc

SL

smejo uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 93
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač 
k njihovi splošni prehrani. Zato je 
primerno zagotoviti navedbo informacij o 
vsebnosti hranilnih snovi zlasti mešanih 
alkoholnih pijač.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 94
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o vsebnosti 
hranilnih snovi zlasti mešanih alkoholnih 
pijač.

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o energijski 
vrednosti in vsebnosti ogljikovih hidratov
vseh alkoholnih pijač, razen vina.

Or. en
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Obrazložitev

Vino bi bilo treba razlikovati od drugih alkoholnih pijač. Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z 
dne 17. maja 1999 že določa izčrpen sklop tehničnih standardov, ki v celoti zajemajo vse 
vinarske prakse, metode proizvodnje ter načine predstavitve in označevanja vin, kar 
zagotavlja, da so zajete vse stopnje proizvodne verige ter da so potrošniki zaščiteni in 
ustrezno informirani. Poleg tega se sestava izdelka s časom spreminja, saj se ustekleničeno 
vino razvija.

Predlog spremembe 95
Liem Hoang Ngoc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o vsebnosti 
hranilnih snovi zlasti mešanih alkoholnih 
pijač.

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 
potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 
njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 
zagotoviti navedbo informacij o energijski 
vrednosti in vsebnosti ogljikovih hidratov 
vseh alkoholnih pijač, tudi mešanih.

Or. fr

Predlog spremembe 96
Cornelis de Jong

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 proizvajalcev živil in 
trgovcev, je nekatere kategorije živil, ki 
niso predelana, za katere informacije o 
hranilni vrednosti niso odločilen dejavnik 
za potrošnikovo odločitev 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 
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informacij določena v drugi zakonodaji 
Skupnosti.

Or. en

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 
porcij ali zavajajoče veliko embalažo, ki bi bila deloma prazna.

Predlog spremembe 97
Anna Maria Corazza Bildt

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 informacije v osrednjem 
vidnem polju na oznaki.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Doslej še ni bila izvedena raziskava o vedenju potrošnikov pri nakupu živil, v kateri bi bile 
zajete vse države članice (gl. uvodno izjavo 38). Poleg tega je pri živilih zaradi različnih oblik 
embalaže težko opredeliti osrednje vidno polje ali v nekaterih primerih določiti sprednjo 
stran. Navedene informacije bi morale biti preproste, jasne, lahko razumljive in v zlahka 
prepoznavni obliki, kar pa ne pomeni nujno, da bi jih morali omejevati na sprednjo stran 
embalaže.
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Predlog spremembe 98
Cornelis de Jong

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 
informacije v osrednjem vidnem polju na
oznaki.

(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 
(kalorična) vrednost navedena v 
osrednjem vidnem polju na sprednji strani 
embalaže, po možnosti s pomočjo sistema 
večbarvnega kodiranja. Vendar bi bilo 
treba vse informacije o hranilni vrednosti 
(s ponovljeno energijsko vrednostjo) 
umestiti skupaj v isto vidno polje na 
embalaži.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so izkušnje z večbarvnim kodiranjem pozitivne, je še prezgodaj, da bi izvajanje 
takšnega sistema postalo obvezno za države članice. Potrebnih je več informacij in dokazov. 
To je zapisano tudi v uvodni izjavi 38, ki poziva k večjemu številu raziskav o razumevanju 
potrošnikov v različnih državah članicah, da se lahko po potrebi uvedejo usklajene sheme.



PE438.135v03-00 16/138 AM\802277SL.doc

SL

Predlog spremembe 99
Emma McClarkin

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 
informacije v osrednjem vidnem polju na
oznaki.

(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 
(kalorična) vrednost navedena v 
osrednjem vidnem polju na sprednji strani 
embalaže.

Or. en

Predlog spremembe 100
Toine Manders

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 

(37) Zagotovljene informacije morajo biti 
glede na sedanjo raven znanja o prehrani 
preproste, lahko razumljive in čitljive, brez 
odvečnih informacij, 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, 
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brez težav vidijo bistvene informacije o 
hranilni vrednosti, morajo biti takšne 
informacije v osrednjem vidnem polju na 
oznaki.

da lahko potrošniki pri kupovanju živil 
brez težav vidijo bistvene informacije o 
hranilni vrednosti, morajo biti takšne 
informacije v osrednjem vidnem polju na 
oznaki.

Or. nl

Obrazložitev

Treba je paziti, da ni podanih preveč informacij, saj v tem primeru označbe na živilih ne 
opravljajo več svoje informativne funkcije. Tako ne dosežejo svojega namena, ki je 
potrošnikom omogočiti, da bi se bolj premišljeno odločali o hrani in prehrani.

Predlog spremembe 101
Emilie Turunen

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 
informacije v osrednjem vidnem polju na 
oznaki.

(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 
informacije v osrednjem vidnem polju na 
oznaki. Na oznaki bi moral biti uporabljen 
sistem večbarvnega kodiranja z zeleno, 
rumeno in rdečo v kombinaciji z 
besedilom o visoki, srednji ali nizki ravni 
vsebnosti posameznih hranilnih snovi za 
100 g ali 100 ml. Raziskave kažejo, da je 
za potrošnike najlažje razumljivo, če so 
informacije predstavljene s pomočjo 
sistema večbarvnega kodiranja.
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Or. en

Obrazložitev

Po sedanjih raziskavah ter glede na željo po izboljšanju prehrane in potrošniškega 
razumevanja hranilne vrednosti živil je potrebno razumljivo barvno in besedilno označevanje 
na sprednji strani embalaže.

Predlog spremembe 102
Emma McClarkin

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 informacije v osrednjem vidnem 
polju na oznaki.

(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 o postavljanju takih informacij 
so nejasne. Za zagotovitev, da lahko 
potrošniki pri kupovanju živil brez težav 
vidijo bistvene informacije o hranilni 
vrednosti, morajo biti takšne informacije
prikazane skupaj v istem vidnem polju.

Or. en

Obrazložitev

Povprečnemu potrošniku bi se zdelo bolj prikladno, pa tudi lažje bi razumel označbo, če bi 
bile bistvene informacije (hranilna vrednost, alergeni, navodila za pripravo in postrežbo itd.) 
v istem vidnem polju. To pomeni, da bo označba na zadnji strani vedno vsebovala vse 
informacije, ki jih potrošnik potrebuje za ozaveščeno izbiro.
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Predlog spremembe 103
Anna Maria Corazza Bildt

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/porcijo, nekaterih držav 
članic in organizacij v živilskem sektorju 
kaže, da so takšne sheme potrošnikom 
všeč, ker se lahko z njihovo pomočjo 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.

Or. en

Obrazložitev

Podatki o energijski in hranilni vrednosti za 100 g ali 100 ml potrošnikom omogočajo 
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.

Predlog spremembe 104
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Navedbe količine hranilnih 
elementov in primerjalnih kazalcev v 
osrednjem vidnem polju v lahko 
prepoznavni obliki, da se omogoči ocena 
hranilne vrednosti živila, je treba v celoti 

črtano
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upoštevati kot del označbe hranilne 
vrednosti in se ne smejo obravnavati kot 
skupina posameznih navedb.

Or. en

Obrazložitev

Že obravnavano v uvodni izjavi 37.

Predlog spremembe 105
Anna Maria Corazza Bildt

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) Tudi pri živilih, ki niso predpakirana
in so namenjena za storitve javne 
prehrane, so informacije o možnih 
alergenih za alergike zelo pomembne. Zato 
je treba potrošniku takšne informacije
vedno priskrbeti na mestu, kjer se ta živila 
kupijo ali zaužijejo.

Or. en

Obrazložitev

Posebne ureditve v državah članicah bi škodovale notranjemu trgu, obenem pa bi zaradi njih
ta uredba postala nesmiselna.
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Predlog spremembe 106
Jürgen Creutzmann

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) Informacije o živilih, ki niso 
predpakirana, in o ponudbi obratov javne 
prehrane bi morale biti praviloma 
zagotovljene na prostovoljni podlagi. 
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 bi moralo biti 
zagotavljanje tovrstnih informacij v 
skladu s to uredbo obvezno.  

Or. de

Obrazložitev

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Predlog spremembe 107
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Za zagotovitev, da so podrobnejše (45) V državah članicah že uveljavljene 
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zahteve po informacijah o živilih 
oblikovane in določene na dialektičen 
način ter izhajajo iz najboljših praks, 
morajo prožni mehanizmi na ravni 
Skupnosti in nacionalni ravni temeljiti na 
odprtem in preglednem javnem 
posvetovanju ter stalnem sodelovanju med 
širokim krogom predstavnikov 
zainteresiranih strani. Rezultat takšnih 
mehanizmov je lahko oblikovanje 
nacionalnih neobvezujočih shem na 
podlagi zanesljivih potrošniških raziskav 
in obsežnih posvetovanj z zainteresiranimi 
stranmi. Treba je uvesti mehanizme, ki 
potrošnikom omogočajo, da opredelijo 
živila, označena v skladu z nacionalno 
shemo, na primer z identifikacijsko 
številko ali simbolom.

oblike predstavitve, ki potrošnikom 
omogočajo, da opredelijo živila, ki 
ustrezajo določenim merilom, bi se morale 
še naprej uporabljati na prostovoljni 
podlagi. Obstajati mora možnost, da se po 
potrebi in v skladu z določbami te uredbe 
za označevanje hranilne vrednosti 
uporabljajo oblike predstavitve, razvite v 
industriji in trgovini. Take oblike 
predstavitve morajo temeljiti na 
zanesljivih rezultatih potrošniških 
raziskav. 

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k uvodni izjavi (41); tudi nacionalne oznake, ki ne bi bile izrecno pravno 
zavezujoče, bi od nosilcev živilske dejavnosti, ki tržijo izdelke v več državah članicah, 
zahtevale uskladitev in bi zato enako škodovale notranjemu trgu kot posebne nacionalne 
določbe. Oblike predstavitve, ki so pri potrošnikih neke države članice že uveljavljene v 
okviru nezavezujočih nacionalnih predpisov, se lahko na prostovoljni podlagi še naprej 
uporabljajo.  Načini predstavljanja informacij o živilih, ki bi jih pripravili industrija in 
trgovina, pa ne bi imeli negativnega učinka nacionalnih predpisov, ki bi škodoval notranjemu 
trgu; poleg tega bi bilo mogoče te sisteme hitro spremeniti ali odpraviti, če jih potrošniki ne 
bi razumeli ali sprejeli.

Predlog spremembe 108
Cornelis de Jong

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, 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

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 109
Anja Weisgerber

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 predaji končnemu 
potrošniku, ter za živila za dobavo obratom 
javne prehrane.

Uredba se ne uporablja za živila, ki se 
pakirajo neposredno na kraju prodaje 
pred predajo končnemu potrošniku.

Or. de

Obrazložitev

Ravno za trgovino z živili je značilno, da se izdelki pakirajo neposredno na kraju prodaje za 
takojšnjo predajo končnemu potrošniku. Tako se izdelki v dobro potrošnikov (da lahko hitreje 
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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.

Predlog spremembe 110
Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 končnemu 
potrošniku, vključno z živili, ki jih 
dostavljajo obrati javne prehrane, in živili 
za dobavo obratom javne prehrane.

Or. de

Predlog spremembe 111
Anja Weisgerber

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 
živilo in sveže proizvode, ki so 
predpakirani na kraju prodaje za 
neposredno prodajo;

Or. de

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. Kot v primeru 
živil, pakiranih v skladu s posameznimi željami potrošnikov, je v praksi nemogoče zagotoviti 
enake informacije, ki so obvezne za predpakirane proizvode, in sicer zaradi raznolikosti 
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proizvodov, ki se prodajajo na tak način, ter zato, ker se proizvajajo ročno in ker se izbor 
proizvodov v prodaji razlikuje od dneva do dneva.

Predlog spremembe 112
Cornelis de Jong

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 ni zapakirano 
ali se zapakira šele ob prodaji končnemu 
potrošniku, ter živila in sveže proizvode, ki 
so predpakirani na kraju prodaje za 
neposredno prodajo isti dan, kot so bili 
proizvedeni;

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili gladko delovanje te uredbe, je priporočljivo, da se ne opredeli samo, kaj so 
predpakirana živila, temveč tudi, kaj so nepredpakirana.

Predlog spremembe 113
Anja Weisgerber

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;

Or. de
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 114
Cornelis de Jong

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, razen če se te 
zahteve nanašajo na nujno varovanje 
zdravja ljudi, se odobri prehodno obdobje 
največ 18 mesecev 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.

Or. en

Obrazložitev

 Da bi zmanjšali količino odpadne embalaže, je ob uvajanju novih zahtev za označevanje 
uvedba prehodnega obdobja normalna, razen če nova zahteva ni povezana z neposrednim 
tveganjem za zdravje ljudi, saj v takem primeru prehodno obdobje ne bi bilo primerno. 
Besedilo je podobno poročevalkinemu predlogu spremembe, dodana je beseda „nujno“, ki jo 
poročevalka sama uporabi v obrazložitvi.

Predlog spremembe 115
Othmar Karas

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

3. Kadar zakonodaja o informacijah o 
živilih določi nove zahteve, je treba po 
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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.

začetku veljavnosti novih zahtev določiti 
ustrezna prehodna obdobja vsaj treh let, 
ko se lahko živila z oznakami, ki niso v 
skladu z novimi zahtevami, dajo v promet. 
Pri tem je treba upoštevati, da se zaloge 
takšnih živil, ki so bila dana v promet pred 
iztekom prehodnega obdobja, lahko še 
naprej prodajajo, dokler se ne porabijo, 
vendar največ do izteka treh let po začetku 
veljavnosti te uredbe. Isto velja tudi za 
zaloge oznak, ki jih že imajo nosilci 
živilske dejavnosti pred začetkom 
veljavnosti novih določb.

Or. de

Obrazložitev

Treba je predvideti ustrezna prehodna obdobja (vsaj treh let), da bodo ta izvedljiva zlasti za 
mala in srednje velika podjetja. Pri določanju prehodnega obdobja se je treba izogniti velikim 
stroškom za investicije v tisk in razvoj embalaže, kot tudi dragega uničenja zalog oznak.

Predlog spremembe 116
Emma McClarkin

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.

Or. en

Obrazložitev

Da se olajša nemoteno delovanje notranjega trga in zmanjša količina odpadne embalaže, je 
ob uvedbi novih zahtev za označevanje normalno, da se zagotovi prehodno obdobje.
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Predlog spremembe 117
Frank Engel

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Predlog spremembe 118
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V zvezi s potrebo po obveznih 
informacijah o živilih je treba upoštevati
splošno potrebo večine potrošnikov po
nekaterih informacijah, ki jim pripisujejo 
poseben pomen, ali vse splošno sprejete 
koristi za potrošnike, da se jim omogoči 
odločanje na podlagi informacij.

2. V zvezi s potrebo po obveznih 
informacijah o živilih je treba upoštevati
možne stroške in koristi, ki jih lahko 
imajo zainteresirane strani (vključno s 
potrošniki, proizvajalci in drugimi) z 
zagotavljanjem nekaterih informacij, ki 
jim pripisujejo poseben pomen, ali vse 
splošno sprejete koristi za potrošnike, da se 
jim omogoči odločanje na podlagi 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Nova pravila označevanja naj se izvedejo le, če so z raziskavami dokazane prednosti novih 
zahtev. Stroški zagotavljanja novih informacij ne smejo biti nesorazmerni. Spremembe oznak 
zelo vplivajo na proizvajalce v EU ter tudi na uvoz iz tretjih držav. Treba je najti ravnotežje 
med potrošniki in proizvajalci.
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Predlog spremembe 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) glede slikovnih predstavitev, ki 
potrošnika zavajajo o izvoru, kakovosti ali 
sestavi živila;

Or. de

Obrazložitev

Poleg izvora je treba poudariti tudi kakovost in sestavo živila. S to določbo bi izboljšali 
jasnost in zanesljivost slikovnih predstavitev na živilih. Slika vanilijevih strokov na jogurtu z 
okusom vanilije je zavajujoča.

Predlog spremembe 120
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ab) glede opisa ali slikovnih predstavitev 
na embalaži, ki bi potrošniku dale vtis, da 
gre za določen izdelek ali sestavino, 
čeprav bi bila to dejansko imitacija živila 
oziroma nadomestek sestavine, običajno 
uporabljene za ta izdelek. V takih 
primerih mora biti na embalaži izdelka 
vidno navedeno „imitacija“ ali 
„proizvedeno z (navedba nadomestne 
sestavine) namesto z (navedba 
nadomeščene sestavine)“;

Or. de

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 poceni nadomestki. Potrošnik tega večinoma ne more ugotoviti. Zaradi 
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preglednosti bi bilo treba uvesti ustrezno označevanje.

Amendment 121
Anna Maria Corazza Bildt

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1 – point a b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

ab) glede opisa ali slikovnih predstavitev 
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 izdelek vidno označen z 
„imitacija“ ali „proizvedeno z (navedba 
nadomestne sestavine) namesto z 
(navedba nadomeščene sestavine)“;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preglednosti bi bilo treba uvesti ustrezno označevanje imitacij. 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 (npr. nadomestitev mleka v sladoledu z rastlinsko maščobo, gomoljik z 
gomoljikinim oljem ali izvlečka vanilije z vanilinom). To za potrošnike ni vedno jasno 
razvidno, zato je potrebna večja jasnost in preglednost.

Predlog spremembe 122
Anna Maria Corazza Bildt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) s slikovnimi predstavitvami, ki 
zavajajo potrošnika glede prave narave ali 
izvora živila.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 123
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Odbor iz člena 49(1) lahko sestavi 
nedokončen seznam zahtev in pogojev v 
smislu prvega odstavka, katerih uporaba 
se prepove ali omeji.

Or. en

Obrazložitev

Namen predlagane spremembe je ohraniti obstoječo določbo iz živilske zakonodaje EU 
(direktiva 2000/13), ki od držav članic zahteva skupno ukrepanje v primeru, ko je treba 
omejiti uporabo določenih zahtev in pogojev označevanja. Brez takšne določbe bi lahko 
posamezne države izdajale lastne predpise in opredelitve, ki bi se lahko med državami 
članicami razlikovale, kar bi predstavljalo ovire za trgovanje na notranjem trgu. 

Predlog spremembe 124
Cornelis de Jong

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 Skupnosti 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.

Or. en
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Obrazložitev

Besedo trg si je mogoče napačno razlagati (npr. svetovni trg). Zato je treba poudariti, da gre 
za notranji trg EU.

Predlog spremembe 125
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi z 
živili, ki niso predpakirana, prenesejo 
nosilcu, ki prejme živila, da bi se 
končnemu potrošniku po potrebi zagotovile 
obvezne informacije o živilih iz 
člena 9(1)(a) do (c) in (f).

5. Nosilci živilske dejavnosti pri 
dejavnostih pod svojim nadzorom 
zagotovijo, da se informacije v zvezi s 
predpakiranimi živili in z živili, ki niso 
predpakirana, prenesejo nosilcu, ki prejme 
živila, da bi se končnemu potrošniku po 
potrebi zagotovile obvezne informacije o 
živilih iz člena 9(1)(a) do (c) in (f).

Or. el

Predlog spremembe 126
Othmar Karas

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;

Or. de

Obrazložitev

- Odstavek 1(a)–(h): Jezikovna prilagoditev v skladu s sedanjo terminologijo v direktivi 
o označevanju 2000/13/ES (prim. člen 3: med drugim „ime, pod katerim se izdelek prodaja“, 
„neto količina“).
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Predlog spremembe 127
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) neto količina živila; (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 128
Othmar Karas

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;

Or. de

Obrazložitev

Odstavek 1(a)–(h): Jezikovna prilagoditev v skladu s sedanjo terminologijo v direktivi o 
označevanju 2000/13/ES (prim. člen 3: med drugim „ime, pod katerim se izdelek prodaja“, 
„neto količina“).
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Predlog spremembe 129
Cornelis de Jong

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 se živilo trži, v 
Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da je navedba imena ali naziva podjetja in naslova nosilca dejavnosti, ki 
je odgovoren za uvedbo na trg Skupnosti, v Skupnosti obvezna. Zato je treba predvideni 
seznam razširiti in natančneje določiti.

Predlog spremembe 130
Othmar Karas

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, kadar bi 
lahko potrošnik brez te navedbe bil v 
zmoti glede pravega porekla;

Or. de
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Obrazložitev

- Predlagana razširitev označbe porekla se zavrne. Označba porekla posameznih 
sestavin v praksi pogosto ni možna, zlasti če so proizvajalci odvisni od različnih možnosti 
dobave. Zato obveznost navajanja podatkov o poreklu pomeni bistveno manjšo prilagodljivost 
in s tem povezane višje stroške. Zaradi tega bi bilo treba ohraniti ubeseditev iz člena 2(1)(8) 
Direktive 2000/13/ES ter s tem merilo splošne prepovedi zavajanja.

Predlog spremembe 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 za vse 
vrste mesa. Pravila v zvezi z govedino, 
teletino, ribami in lupinarji se uporabljajo 
za druge vrste mesa;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preglednosti bi morali potrošniki poznati državo izvora mesa. Informacije o kraju, kjer 
je bila žival rejena in kjer je bilo meso zapakirano, so ključne za ozaveščeno izbiro 
potrošnikov.

Predlog spremembe 132
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) država izvora ali kraj porekla v (i) država izvora ali kraj porekla, tudi 
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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);

za živila, ki niso predpakirana, 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);

Or. el

Predlog spremembe 133
George Lyon

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ia) država izvora pri nekaterih primarnih 
proizvodih, o čemer se odloča za vsak 
primer posebej ter po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi v posameznem 
sektorju;

Or. en

Obrazložitev

Označevanje države izvora je že obvezno za nekatere primarne proizvode (na primer za 
govedino), ker je bilo to potrebno zaradi sledljivosti in varnosti. Morda je treba še nekaj 
proizvodov obravnavati enako, zato mora ta možnost še naprej obstajati. Poleg tega se s tem 
upoštevajo pričakovanja potrošnikov v nekaterih živilskih sektorjih.
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Predlog spremembe 134
Frank Engel

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

Or. de

Obrazložitev

Glede na pomen te določbe Komisija ne bi smela imeti izključne pristojnosti za spremembo 
seznama obveznih podatkov.

Predlog spremembe 135
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Namen predlagane spremembe je ohraniti obstoječo določbo iz živilske zakonodaje EU 
(direktiva 2000/13), ki od držav članic zahteva skupno ukrepanje v primeru, ko je treba 
omejiti uporabo določenih zahtev in pogojev označevanja. Brez takšne določbe bi lahko 
posamezne države izdajale lastne predpise in opredelitve, ki bi se lahko med državami 
članicami razlikovale, kar bi predstavljalo ovire za trgovanje na notranjem trgu. 
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Predlog spremembe 136
Cornelis de Jong

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

Or. en

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 137
Anna Maria Corazza Bildt

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 ali oznaki z znaki, ki zagotavljajo 
zadosten kontrast med tiskanim besedilom 
in ozadjem. Oglaševanje na embalaži ne 
sme zasenčiti obveznih informacij. 
Dejavniki iz Priloge XIII b vplivajo na 
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čitljivost in se upoštevajo pri oblikovanju 
oznake.

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje jasnosti oznak je treba imeti merljiva in zato izvršljiva merila. Najmanjša
dovoljena velikost črk ne zagotavlja splošne jasnosti, zato ta odstavek podaja izbor 
dejavnikov, ki vplivajo na jasnost in ki jih je treba upoštevati (to je kontrast, pisava, 
razporeditev itd.). Pomembno je, da oglaševanje na embalaži ne zasenči ali oškoduje 
obveznih informacij.

Predlog spremembe 138
Tiziano Motti, Lara Comi

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 ali oznaki z znaki v taki pisavi in 
takem kontrastu, da je dobro vidna razlika 
med tiskanim besedilom in ozadjem.

Or. it

Obrazložitev

Črke, velike najmanj 3 mm, bi povečale mere embalaže in ne bi bile v skladu z okoljskimi cilji. 
Proizvajalcem mora biti omogočeno, da obliko označb prilagodijo velikosti embalaže, 
obenem pa morajo zagotoviti čim večjo čitljivost in jasnost informacij za potrošnike.
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Predlog spremembe 139
Cornelis de Jong

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 v jasno 
čitljivem formatu, ki ne dovoljuje 
zavajanja potrošnikov. Elementi, ki jih je 
treba upoštevati pri zagotavljanju 
čitljivosti informacij o živilu, so 
razporeditev besedila, pisava, barva 
ozadja, embalaža in tisk ter vidljivost z 
razdalje in pod kotom.
Komisija v sodelovanju z evropskimi 
potrošniškimi organizacijami in 
zainteresiranimi stranmi pripravi pravila, 
s katerimi opredeli uporabo teh 
elementov, da bi potrošnikom zagotovili 
čitljivost informacij o živilu. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Vse informacije z oznake bi za potrošnike morale biti lahko vidne, jasno čitljive in 
nezavajajoče, da mu omogočijo ozaveščeno izbiro.
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Predlog spremembe 140
Othmar Karas

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, prikazani tako, da 
se zagotovi čitljivost.

Or. de

Obrazložitev

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Predlog spremembe 141
George Lyon

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) 
natisnjeni na embalaži ali oznaki tako, da
so zaradi vrste pisave, barve in kontrasta 
jasno čitljivi.

Evropska komisija skupaj s predstavniki 
ustreznih zainteresiranih strani oblikuje 
zavezujoče predpise o čitljivosti informacij 
za potrošnike na živilih. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 
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Predlog spremembe 142
Anja Weisgerber

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) 
navedeni na embalaži ali oznaki in 
razločno čitljivi.

Komisija v postopku posvetovanja s 
predstavniki zadevnih interesnih skupin 
zasnuje zavezujoča pravila o čitljivosti 
informacij za potrošnike na živilih. 
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Določba o velikosti pisave 3 mm za vse obvezne podatke na oznaki ne zagotavlja čitljivosti. 
Poleg tega minimalna velikost pisave 3 mm tudi ni praktična, saj zlasti pri večjezičnih 
embalažah ni dovolj prostora za vse obvezne podatke te velikosti. Povečanje na 3 mm bi 
pomenilo, da bi morali povečati tudi embalažo, kar bi bilo v nasprotju z zmanjševanjem 
odpadne embalaže, povzročilo pa bi tudi večje porcije.
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Predlog spremembe 143
Tiziano Motti, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obvezni podatki, našteti v členu 9(1), 
so prikazani tako, da je med tiskanim 
besedilom in ozadjem velik kontrast ter da 
so zlahka vidni, jasno berljivi, in 
neizbrisni.

Or. it

Obrazložitev

Za potrošnike je pomembno, da so jim vedno dostopne informacije, ki jih je treba po 
členu 9(1) obvezno navesti.

Predlog spremembe 144
Frank Engel

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

Or. de

Obrazložitev

S tem odstavkom bi se Komisiji podelile prevelike pristojnosti, saj tu nikakor ne gre za 
„nebistvene določbe“.
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Predlog spremembe 145
George Lyon

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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 146
Cornelis de Jong

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. Evropska komisija v sodelovanju z 
evropskimi potrošniškimi organizacijami 
in zainteresiranimi stranmi pripravi 
pravila, s katerimi opredeli, kako je treba 
uporabiti elemente iz člena 14(1), da bi se 
potrošnikom zagotovila čitljivost 
informacij o živilu na embalaži ali posodi 
z zelo omejeno površino.

Or. en

Obrazložitev

Čitljivost informacij o živilih na majhnih proizvodih ostaja izziv: na splošno bi moral biti pri 
proizvodih, katerih natisljiva površina je manjša od 80 cm², le del informacij iz člena 9 
obvezen. S tem predlogom sprememb bo morala Komisija skupaj z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi preučiti, kako je mogoče pri majhnih proizvodih informacije o živilu 
zagotoviti v čitljivi obliki.
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Predlog spremembe 147
Emma McClarkin

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.

Or. en

Predlog spremembe 148
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Obvezne informacije o živilih so 
označene na vidnem mestu tako, da so 
zlahka vidne, jasno čitljive, in po potrebi 
neizbrisne. Nikakor ne smejo biti prekrite, 
zakrite ali ločene z drugim pisnim ali 
slikovnim gradivom ali manj opazne zaradi 
njega ali katerega koli drugega dodatnega 
gradiva.

6. Obvezne informacije o živilih so 
označene na vidnem mestu tako, da so 
zlahka vidne, jasno čitljive in po potrebi 
neizbrisne, brez odvečnih informacij. 
Nikakor ne smejo biti prekrite, zakrite ali 
ločene z drugim pisnim ali slikovnim 
gradivom ali manj opazne zaradi njega ali 
katerega koli drugega dodatnega gradiva.

Or. nl

Obrazložitev

Treba je paziti, da ni podanih preveč informacij, saj v tem primeru označbe na živilih ne 
opravljajo več svoje informativne funkcije. Tako ne dosežejo svojega namena, ki je 
potrošnikom omogočiti, da bi se bolj premišljeno odločali o hrani in prehrani.
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Predlog spremembe 149
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 15 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obvezne informacije o živilih so na 
voljo pred zaključitvijo nakupa in so 
navedene na podpornem gradivu za 
prodajo na daljavo ali so zagotovljene z 
drugimi ustreznimi sredstvi;

(a) obvezne informacije o živilih so na 
voljo pred sklenitvijo pogodbe in 
razumljive v obliki, ki je primerna za 
uporabljeno sredstvo za komuniciranje na 
daljavo, potrošnik pa prejme informacije 
na trajnem nosilcu podatkov v razumnem 
roku po sklenitvi pogodbe ter v skladu s 
členom 13(2) te uredbe najpozneje v 
trenutku dobave živila.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo odseva pristop, ki je uporabljen v drugi ustrezni zakonodaji EU o 
potrošnikih.

Predlog spremembe 150
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 15 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(k) so obvezni samo v trenutku dobave.

(b) podatki iz člena 9(1)(f) so obvezni 
samo v trenutku dobave.

Or. en

Obrazložitev

Za ozaveščeno izbiro je nujno, da ima potrošnik na voljo vse razpoložljive informacije, kot 
določa člen 9(1). Izjeme so mogoče pri datumu minimalnega roka trajanja, ki ga je mogoče 
ugotoviti ob nakupu.
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Predlog spremembe 151
Olle Schmidt

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.

Or. sv

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. 

Predlog spremembe 152
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Tudi informacije iz člena 9(1)): (b) „seznam sestavin“, (d) „količina nekaterih sestavin ali 
kategorij sestavin“ in (g) „kakršna koli posebna navodila za shranjevanje ali uporabo“ 
morajo biti obvezne za proizvode v steklenicah za ponovno uporabo.
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Predlog spremembe 153
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Obvezno označevanje hranilne vrednosti se zavrne. Ravne steklenice za ponovno uporabo se 
praviloma prodajajo kot posamezno (na primer 200 ml ali 250 ml). Na takih steklenicah je 
malo prostora za zahtevane navedbe, zato bi bilo treba obdržati sedanjo količino informacij, 
torej prodajno ime, neto količino, alergene snovi in minimalni rok trajanja (prim. člen 13(4) 
direktive o označevanju 2000/13/ES). 

Predlog spremembe 154
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Obrazložitev

Zaradi nenehnega spreminjanja predpisov o označevanju živil se zdaj zahteva precej več 
informacij kot v preteklosti, poleg tega pa so označbe pogosto v več jezikih. Zaradi tega je 
treba za namene odstopanja največjo površino povečati kar na 100 cm2.
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Predlog spremembe 155
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
100 cm2 ali je njihova neto količina 
manjša od 30 g, je obvezna navedba 
podatkov iz člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na 
embalaži ali oznaki. Podatki iz 
člena 9(1)(b) se zagotovijo z drugimi 
sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Predlog spremembe 156
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

100 cm2, je obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) ter člena 
29(1)(a) na embalaži ali oznaki. Podatki iz 
člena 9(1)(b) se zagotovijo z drugimi 
sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Izjema za majhno embalažo ne zadostuje in tudi ni praktična, zato bi bilo treba velikost 
povečati. 

Predlog spremembe 157
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Informacije na zelo majhnih proizvodih je treba omejiti na najpomembnejše, saj so drugače 
proizvajalci prisiljeni v uporabo večje embalaže ali posode, kot zahteva proizvod.
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Predlog spremembe 158
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 159
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

Or. de

Obrazložitev

Tudi v podjetjih, ki živila prodajajo na drobno, in živilskopredelovalnih podjetjih, vključno z 
obrati javne prehrane, proizvajajo izdelke, ki so namenjeni za neposredno prodajo 
potrošnikom. Pri tem še ni standardiziranih postopkov, sestavine pa se vsakodnevno 
spreminjajo. Tradicionalna živilska obrt zagotavlja regionalne specialitete ter s tem 
raznolikost ponudbe. Zato je pomembno, da za te proizvajalce označevanje hranilne vrednosti 
ni obvezno.
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Predlog spremembe 160
Anna Maria Corazza Bildt

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, kot so 
živila iz obratov javne prehrane iz člena 
2(2)(d) z izjemo člena 9(1)(c).

Or. en

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 161
Cornelis de Jong

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, kot so 
živila iz obratov javne prehrane iz člena 
2(2)(d).

Or. en

Obrazložitev

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
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include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: 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.

Predlog spremembe 162
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebne določbe o uporabi imena živila 
in podatkih, ki spremljajo živilo, so 
določene v Prilogi V.

2. Uporaba prodajnega imena, pod 
katerim se izdelek zakonito proizvaja in 
trži v državi članici proizvodnje, je 
dovoljena tudi v državi članici trženja.
Vendar, kjer uporaba drugih določb te 
uredbe, zlasti tistih iz člena 9, 
potrošnikom v državah članicah trženja 
ne bi omogočila razpoznavanja dejanske 
narave živila in njegovega razlikovanja od 
živil, s katerim bi ga lahko zamenjali, 
prodajno ime spremlja druga opisna 
informacija, ki naj se prikaže v bližini 
prodajnega imena.
V izjemnih primerih se prodajno ime 
države članice proizvodnje ne uporablja v 
državi članici trženja, kadar se tako 
poimenovano živilo glede sestave ali 
proizvodnje tako razlikuje od živila, 
znanega pod tem imenom, da določbe 
pododstavkov 1 in 2 ne zadoščajo za 
zagotovitev pravilne obveščenosti 
potrošnika v državi članici trženja.
Trgovsko ime, blagovna znamka ali 
izmišljeno ime ne morejo nadomestiti 
prodajnega imena.
Prodajno ime vključuje ali ga spremljajo 
navedbe o fizikalnem stanju živila ali 
posebni obdelavi, ki jo je prestalo (npr. v 
prahu, zamrznjeno sušeno, globoko 
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zamrznjeno, koncentrirano, dimljeno), v 
vseh primerih, kjer bi opustitev take 
navedbe lahko privedla do zmote kupca.
Vsako živilo, ki je bilo obdelano z 
ionizirajočim sevanjem, mora imeti 
navedbo „obsevano“ ali „obdelano z 
ionizirajočim sevanjem“.
V prilogi V so navedene posebne zahteve v 
zvezi s poimenovanjem „mletega mesa“.

Or. de

Obrazložitev

Za uresničitev cilja poenostavitve in boljše zakonodaje je treba določbe o prodajnem imenu 
živila kot člen vključiti v besedilo uredbe (tukaj člen 18). Dosedanja ureditev iz direktive o 
označevanju 2000/13/ES je bila jasna in nedvoumna, zato jo je treba prevzeti (prim. člen 5).

Predlog spremembe 163
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta
(ES) št. 1493/1999;
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Or. en

Obrazložitev

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary. 

Predlog spremembe 164
Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) vino in vinske proizvode, kot je 
opredeljeno v členu 1(1) Uredbe Sveta
(ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino1 in v členu 
2(1) Uredbe Sveta št. 1601/1991 z dne 
10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil 
o opredelitvi, označevanju in zunanji 
opremi aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in 
aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih 
proizvodov2 ter podobne izdelke, 
pridobljene iz sadja, razen grozdja, 
jabolčni in hruškov mošt, pivo in žgane 
pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač3 ter druge 
alkoholne pijače. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o izdelkih iz te točke, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za označevanje 
sestavin. Navedeni ukrepi se po potrebi 
sprejmejo v skladu z naslednjimi postopki:
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(i) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
479/2008 v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 113(1) te 
uredbe in določenim v členu 195(2) 
Uredbe (ES) št. 1234/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2007 o vzpostavitvi skupne ureditve 
kmetijskih trgov in o posebnih določbah 
za nekatere kmetijske proizvode (uredba o 
enotni skupni ureditvi trga)4;
(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe (ES) 
št. 1601/91, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 13 te uredbe;
(iii) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
110/2008, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 25(2) te uredbe;
(iv) za druge proizvode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
Ne glede na posebnosti, opredeljene z 
navedenimi postopki za proizvode iz točk 
(i), (ii) in (iii), se ukrepi dosledno 
uporabljajo in začnejo veljati hkrati za vse 
proizvode iz členov 20(e) in 29(1).
1. UL L 148, 6. 6. 2008, str. 1.
2. UL L 149, 14. 6. 1991, str. 1.
3. UL L 39, 13.2.2008, str. 16.
4. UL L 299, 16. 11. 2007, str. 1.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 165
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) vino in vinske proizvode, kot je 
opredeljeno v členu 1(1) Uredbe Sveta
(ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino1 in v členu 
2(1) Uredbe Sveta št. 1601/1991 z dne 
10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil 
o opredelitvi, označevanju in zunanji 
opremi aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in 
aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih 
proizvodov2 ter podobne izdelke, 
pridobljene iz sadja, razen grozdja, 
jabolčni in hruškov mošt, pivo in žgane 
pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št.
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač3 ter druge 
alkoholne pijače. Komisija pripravi 
poročilo do... * v zvezi z uporabo člena 19
za te izdelke, temu poročilu pa lahko 
priloži posebne ukrepe za določitev pravil 
za označevanje sestavin. Navedeni ukrepi 
se po potrebi sprejmejo v skladu z
naslednjimi postopki:
(i) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
479/2008 v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 113(1) te 
uredbe in določenim v členu 195(2) 
Uredbe (ES) št. 1234/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2007 o vzpostavitvi skupne ureditve 
kmetijskih trgov in o posebnih določbah 
za nekatere kmetijske proizvode (uredba o 
enotni skupni ureditvi trga)4;
(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe (ES) 
št. 1601/91, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 13 te uredbe;
(iii) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
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110/2008, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 25(2) te uredbe;
(iv) za druge proizvode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
Ne glede na posebnosti, opredeljene z 
navedenimi postopki za proizvode iz točk 
(i), (ii) in (iii), se ukrepi iz odstavka 1 
dosledno uporabljajo in začnejo veljati 
hkrati za vse proizvode iz členov 20(e) in 
29(1).
1. UL L 148, 6. 6. 2008, str. 1.
2. UL L 149, 14. 6. 1991, str. 1.
3 UL L 39, 13.2.2008, str. 16.
4. UL L 299, 16. 11. 2007, str. 1.

* UL vstavi datum: pet let po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 166
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta
(ES) št. 1493/1999, vinski proizvodi kot so 
opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 
479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni 
ureditvi trga za vino in Uredbi Sveta (ES) 
št. 1601/1991 z dne 10. junija 1991 o 
določitvi splošnih pravil o opredelitvi, 
označevanju in zunanji opremi 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov, sadno pivo, 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe
(ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
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regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

žganih pijač ter druge alkoholne pijače. 
Komisija pripravi poročilo po [petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 
uporabo člena 19 o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za označevanje 
sestavin. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3);

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba načeloma ne bi smela veljati za alkoholne pijače, saj je zanje potrebna posebna 
ureditev. V zvezi s tem bi bilo treba najprej pojasniti vrsto temeljnih vprašanj, saj bi bil npr. 
priporočeni vnos 100 ml za žgane pijače skrajno problematičen. Poleg tega alkoholne pijače 
ne vsebujejo številnih hranilnih snovi, ki jih vsebujejo živila.

Predlog spremembe 167
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 21 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na seznam sestavin ni treba vključiti 
naslednjih sestavnih delov živil:

Kot sestavine živila ne štejejo:

Or. de

Obrazložitev

V členu 21 se brez jasnih razlogov predlaga zamenjava sistema: medtem ko so bile navedene 
snovi in izdelki doslej po pravni fikciji izvzete iz izraza sestavine, naj bi bile v prihodnje 
očitno izvzete samo iz obveznosti navajanja v seznamu sestavin. Ohraniti je treba dosedanji 
pristop. Spremembe bi imele kritične posledice za številne pravne določbe, ki se sklicujejo na 
opredelitev „živilska sestavina“ (med drugim uredba ES št. 1829/2003 ali uredba o encimih 
(prim. odstopanja v členu 2(4).
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Predlog spremembe 168
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 21 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) snovi, ki se uporabljajo le v nujno 
potrebnih količinah kot topila ali medij za 
hranilne snovi, aditive za živila ali aromo;

c) snovi, ki se uporabljajo le v nujno 
potrebnih količinah kot topila ali medij za 
mikrokulture, aditive za živila, arome, 
encime in druge snovi za fiziološke ali 
tehnične namene;

Or. de

Obrazložitev

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Predlog spremembe 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) živilo ni predpakirano, v prodajnem 
prostoru pa je na vidnem mestu izrecno 
navedeno:
– da stranke dobijo informacije o 
alergenih snoveh v pogovoru s 
prodajalcem in/ali v razstavljenem 
informacijskem materialu in 
– da bodo stranke obveščene o možnosti 
navzkrižne kontaminacije ali

Or. en
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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 170
Cornelis de Jong

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) živilo ni predpakirano, v prodajnem 
prostoru pa je na vidnem mestu izrecno 
navedeno:
– da stranke dobijo informacije o 
alergenih snoveh v pogovoru s 
prodajalcem in/ali v razstavljenem 
informacijskem materialu in
– da možnost navzkrižne kontaminacije ni 
izključena.

Or. en

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, povečali pa bi se tudi njihovi stroški. Poleg 
tega v omejenih proizvodnih prostorih ni mogoče izključiti možnosti navzkrižne 
kontaminacije. Obvezna jasna navedba nosilcem živilske dejavnosti zagotavlja pravno 
varnost.
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Predlog spremembe 171
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Ustrezni datum je zlahka prepoznaven 
in ni zakrit. Navede se torej:
A. datum minimalnega roka trajanja:

(a) 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.

Or. en

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 dogovori. Črta se odstopanje od navedbe minimalnega roka 
trajanja za posamezne porcije sladoleda. Posamezne porcije je mogoče vzeti iz embalaže ali 
kompleta, v katerem se prodajajo, zato je nujno, da je na vsaki porciji, ki jo je mogoče ločiti, 
označen minimalni rok trajanja.

Predlog spremembe 172
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 173
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Označevanje hranilne vrednosti mora 
vključevati (v nadaljnjem besedilu 
„označevanje hranilne vrednosti“):

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

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

b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov
in maščob.

Or. de

Obrazložitev

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Predlog spremembe 174
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it
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Obrazložitev

Razpredelnica o hranilni vrednosti živil se mora ujemati z večletnimi izkušnjami evropskih 
potrošnikov (uredba 90/496/ES) ter s Codexom Alimentariusom, zato mora vsebovati 
vrednosti „velikih 8“ (energijska vrednost, beljakovine, ogljikovi hidrati, sladkor, maščobe, 
nasičene maščobne kisline, prehranske vlaknine, natrij) na 100g/ml in/ali v porciji.

Predlog spremembe 175
Philippe Juvin, Damien Abad

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 in ogljikovih 
hidratov, pri čemer je posebej označena 
vsebnost sladkorjev, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, prehranskih vlaknin ter 
natrija.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se pri obvezni označbi hranilne vrednosti navedejo najpomembnejše 
hranilne snovi (beljakovine, ogljikovi hidrati – od tega sladkorji – maščobe, nasičene 
maščobne kisline, prehranske vlaknine in natrij), ki so opredeljene v veljavni zakonodaji 
(Direktiva 90/496/EGS). Pri tem se ne sme osredotočiti le na hranilne snovi, ki bi lahko bile 
vprašljive in se morajo posebej poudariti, saj je za zdravo prehrano potreben uravnotežen 
vnos vseh navedenih snovi.

Predlog spremembe 176
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 177
Cornelis de Jong

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) količine nasičenih maščobnih kislin 
in transmaščob.

Or. en

Obrazložitev

Označba hranilne vrednosti mora vsebovati količine nasičenih maščobnih kislin in 
transmaščob, zaradi njihovih dokazanih učinkov. Ker škodujejo zdravju, so transmaščobe že 
prepovedane na Danskem.

Predlog spremembe 178
Cornelis de Jong

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 

Pri alkoholnih pijačah mora obvezna 
označba s hranilno vrednostjo navajati 
energijsko vrednost in količino ogljikovih 
hidratov.
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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).

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med vinom in drugimi alkoholnimi pijačami. Na voljo je že izčrpen sklop 
tehničnih standardov, ki v celoti zajemajo vse enološke prakse, metode proizvodnje ter načine 
predstavitve in označevanja vin, kar zagotavlja, da so zajeti vsi členi verige ter da so 
potrošniki zaščiteni in ustrezno informirani.

Predlog spremembe 179
Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta odstavek se ne uporablja za vino ali 
vinske proizvode, kot so opredeljeni v
členu 1(1) Uredbe Sveta (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 
zvezi z uporabo člena 19 o teh izdelkih, 
temu poročilu pa lahko priloži posebne 
ukrepe za določitev pravil za označevanje 
sestavin. Navedeni ukrepi se po potrebi
sprejmejo v skladu z naslednjimi postopki:
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člena 49(3).
(i) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe (ES) 
št. 1601/91 v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 13 te uredbe;
(ii) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
110/2008 v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 25(2) te uredbe;
(iii) za druge proizvode v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
Ne glede na posebnosti, opredeljene z 
navedenimi postopki za proizvode iz točk 
(i), (ii) in (iii), se ukrepi dosledno 
uporabljajo in začnejo veljati hkrati za vse 
proizvode iz členov 20(e) in 29(1).

Or. en

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 180
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1493/1999,
vinske proizvode iz uredb (ES) št. 
479/2008 in št. 1601/1991, sadno pivo, 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe
(ES) št. 110/2008 ter za druge alkoholne 
pijače. Komisija pripravi poročilo po [petih 
letih od začetka veljavnosti te uredbe] v 
zvezi z uporabo tega odstavka o teh 
izdelkih, temu poročilu pa lahko priloži 
posebne ukrepe za določitev pravil za 
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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).

obvezno navedbo hranilne vrednosti za te 
izdelke. Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba načeloma ne bi smela veljati za alkoholne pijače, saj je zanje potrebna posebna 
ureditev. V zvezi s tem bi bilo treba najprej pojasniti vrsto temeljnih vprašanj, saj bi bil na 
primer priporočeni vnos 100 ml za žgane pijače skrajno problematičen. Poleg tega alkoholne 
pijače ne vsebujejo številnih hranilnih snovi, ki jih vsebujejo živila.

Predlog spremembe 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi predloga spremembe člena 29(1)(b).

Predlog spremembe 182
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Označba hranilne vrednosti lahko (2) Označevanje hranilne vrednosti lahko 
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vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

dodatno vključuje tudi količine ene ali več
naslednjih snovi ali sestavne dele teh snovi 
in skupin snovi iz odstavka 1:

a) transmaščobe; a) transmaščobne kisline;

aa) nasičene maščobne kisline;

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

c) večkrat nenasičene maščobne kisline; c) večkrat nenasičene maščobne kisline;
d) poliole;

d) poliole;

e) škrob; e) škrob;

f) prehranske vlaknine; f) prehranske vlaknine;

g) beljakovine;
ga) sladkorje;

gb) natrij;

gc) holesterol;

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

h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI;
i) druge snovi v smislu Uredbe (ES) št. 
1925/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in 
nekaterih drugih snovi živilom1.
____
1 UL L 404 z dne 30. 12. 2006, str. 26.

Or. de

Obrazložitev

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.
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Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Predlog spremembe 183
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točke f, g in h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) prehranske vlaknine; (f) sol

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

(g) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI; 
(h) druge snovi iz dela A Priloge XIII;
Vključuje lahko tudi dele iz zgornjih 
kategorij.

Or. en

Obrazložitev

Če je uredba o informacijah o živilih namenjena potrošnikom, se ne sme zahtevati navajanje 
informacij, ki jih ciljni uporabniki ne bi razumeli. Študije kažejo, da potrošniki že zdaj ne 
razumejo nekaterih informacij na oznakah. Potrošniki hranilno vrednost izražajo v kalorijah, 
ne v džulih, ki jih pogosteje uporabljajo znanstveniki, zato ne sodijo v področje uporabe 
uredbe.
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Predlog spremembe 184
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 185
Othmar Karas

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, glede na 
posamezen primer, povprečne vrednosti ob 
izteku minimalnega roka trajanja, ki 
temeljijo na:

a) proizvajalčevi analizi živila ali a) proizvajalčevi analizi živila ali

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

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

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 v skladu s 
postopkom iz člena 49(2) potem, ko je 
Evropska agencija za varnost hrane 
podala mnenje, z začetkom veljavnosti 
uredbe.
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Or. de

Obrazložitev

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Predlog spremembe 186
Liem Hoang Ngoc

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. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se pri 
živilih, ki so razdeljena na enake obroke 
ali bi jih lahko nanje enostavno razdelili, 
navede energijska vrednost za obrok, ki je 
določen na oznaki. Druge informacije se 
tudi lahko navedejo za obrok.

Or. fr

Obrazložitev

Navedba energijske vrednosti na 100 g ali 100 ml za potrošnike ni najbolj primerna, če imajo 
živila zelo različno težo in velikost.
Zato je zaželeno, da se pri živilih, ki se lahko razdelijo na obroke, energijska vrednost 
sistematično navede za obrok, da bodo potrošniki dobili natančno in lahko razumljivo 
informacijo.
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Predlog spremembe 187
Othmar Karas

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) Poleg označevanja hranilne vrednosti 
na 100 g ali 100 ml se lahko označevanje 
hranilne vrednosti izrazi na porcijo, pod 
pogojem, da je navedena njena količina.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 188
Toine Manders

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. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za porcijo, ki je 
določena na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število porcij, vsebovanih v 
embalaži. Porcije so lahko označene z 
besedo „porcija“ ali s piktogramom, ki 
porcijo predstavlja vizualno.

Or. nl

Obrazložitev

V Evropski uniji so v industrijski panogi že sklenili prostovoljne dogovore glede količine, ki 
pomeni porcijo posameznega izdelka. Industrija za prikazovanje porcij že uporablja 
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piktograme. Izraz „porcija“ ali ustrezni piktogram (čajna žlička, žlica, skleda ipd.) bosta 
potrošnikom pomagala razumeti in ponazoriti vlogo živila v njihovi prehrani. 

Predlog spremembe 189
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Obrazložitev

Za potrošnike je bolj uporabno, da se hranilna vrednost izrazi na obrok, podobne informacije 
na 100 g/ml pa se lahko napačno razlagajo. Za potrošnika bi bilo tako bolj zapleteno računati 
količine različnih navedenih snovi, ki bi jih zaužil, in poskušati uravnotežiti prehrano.

Predlog spremembe 190
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml
ali pa kot je dodatno ali posebej določeno 
v členu 32(1) za primere iz člena 32(2) 
in (3), na porcijo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošniki imeli možnost primerjati različna živila znotraj iste kategorije – ne glede na 
velikost in vsebino pakiranja – je nujno potrebno, da so energijska vrednost in hranilne snovi 
vedno navedene za 100 g ali 100 ml živila. Poleg tega bi bilo mogoče navesti količine na 
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porcijo, kot je navedeno v členu 32(2).

Predlog spremembe 191
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se v skladu z merskimi enotami
za neto količino izrazi na 100 g ali na 
100 ml ali na porcijo.

Or. de

Obrazložitev

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Predlog spremembe 192
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavki 1 a, 1 b in 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se lahko navede količina 
energije in hranilnih snovi na porcijo.
Če je živilo predpakirano kot posamezna 
porcija, se navede tudi količina energije in 
hranilnih snovi iz odstavka 1.

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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Če so informacije navedene na porcijo, se 
navede število porcij v embalaži, pri čemer 
je velikost porcije realistična, način 
predstavitve ali razlage informacij pa je 
razumljiv povprečnemu potrošniku.
Komisija skupaj z nosilci živilske 
dejavnosti in pristojnimi organi držav 
članic pripravi smernice za navajanje 
realističnih velikosti porcij. Ti ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 193
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
porcijo. Porcije so lahko označene z 
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besedo „porcija“ ali s piktogramom, ki 
porcijo predstavlja vizualno.

Or. nl

Obrazložitev

V Evropski uniji so v industrijski panogi že sklenili prostovoljne dogovore glede količine, ki 
pomeni porcijo posameznega izdelka. Industrija za prikazovanje porcij že uporablja 
piktograme. Izraz „porcija“ ali ustrezni piktogram (čajna žlička, žlica, skleda ipd.) bosta 
potrošnikom pomagala razumeti in ponazoriti vlogo živila v njihovi prehrani.

Predlog spremembe 194
Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Če so količina energije in hranilne snovi izražene na 100 g ali na 100 ml, lahko potrošniki 
neposredno primerjajo proizvode.

Predlog spremembe 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml.
Če je živilo predpakirano kot posamezna 
porcija, se količina energije in hranilnih 



AM\802277SL.doc 79/138 PE438.135v03-00

SL

snovi iz odstavka 1 izrazi tudi na porcijo.

Poleg tega se lahko navede količina 
energije in hranilnih snovi na porcijo.
Če so podane informacije za porcijo, se 
navede število porcij v embalaži, pri čemer 
morajo biti upoštevane porcije realistične 
velikosti, podatki pa povprečnemu 
potrošniku razumljivo prestavljeni. 
Komisija skupaj z nosilci živilske 
dejavnosti in pristojnimi organi držav 
članic pripravi smernice za navajanje 
realističnih velikosti porcij. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Predlog spremembe 196
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Količine energije in hranilnih snovi iz 
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odstavka 1 se morajo vedno nanašati na 
proizvode, ki so pripravljeni za uživanje. 
Na oznaki mora biti navedeno natančno 
navodilo za pripravo na podlagi danih 
podatkov.  

Or. de

Obrazložitev

Količine energije in hranilnih snovi se morajo vedno nanašati na proizvode, ki so pripravljeni 
za uživanje, saj se lahko količine hranilnih snovi izdelkov v obliki, v kateri so predstavljeni, s 
pripravo (pečenjem, kuhanjem) znatno spremenijo. Priprava na podlagi danih podatkov mora 
biti na oznaki natančno navedena, zato da so v pomoč potrošniku in da jih je mogoče 
preveriti.

Predlog spremembe 197
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavka 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Oznaka odstotka referenčnega vnosa ne bi smela biti obvezna informacija. Posamezniki imajo 
različne prehranjevalne potrebe in tudi priporočene dnevne količine ne morejo odraziti vseh 
potreb. Od posameznika je odvisno, da se svobodno ozaveščeno odloči o dnevni količini, ki je 
zanj primerna. Poleg tega je pomembno, da podjetij, predvsem malih in srednje velikih, ne 
bremenimo z dodatnimi stroški označevanja in jim ne nalagamo dodatnega upravnega 
bremena. Navedba na 100 ml/100 g je pregledna in razumljiva mera ter je zato zadostna 
obvezna informacija.
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Predlog spremembe 198
Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Raven hranilnih snovi na označbi
hranilne vrednosti na sprednji strani 
embalaže, kot je navedeno v členu 
29(1)a), se navede s pomočjo večbarvnega 
kodiranja. Zelena, rumena in rdeča barva 
označujejo, ali je vsebnost teh hranil v 
živilih majhna, srednja ali velika. 
Navedbe so izražene v 100g ali 100 ml. 
Opredelitev referenčnih vrednosti kot 
visoke, srednje in nizke ravni vsebnosti 
teh hranil se določi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3), ki temelji na mnenju 
Evropske agencije za varnost hrane.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža rezultate raziskav, ki so pokazali, da želijo potrošniki omejene 
informacije o hranilni vrednosti z razlagalnim elementom na sprednji strani embalaže. Ljubša 
jim je uporaba zelene, rumene in rdeče barve, ki označujejo, ali je vsebnost teh hranil v živilih 
velika, srednja ali majhna.

Predlog spremembe 199
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Nekateri deli označbe hranilne vrednosti 
se lahko izrazijo v odstotkih referenčnih 
vnosov iz dela B Priloge XI v razmerju do 
vrednosti na 100 g ali na 100 ml ali na 
obrok.
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iz točke 1 dela A Priloge XI.

Or. it

Obrazložitev

Ker se nekatera živila ne uživajo v količinah 100 g/ml, je pomembno omogočiti, da se odstotni 
delež referenčnih vnosov lahko izrazi na obrok živila.

Predlog spremembe 200
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Obvezno označevanje hranilne 
vrednosti se lahko 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 porcijo. Kadar je 
označba za vitamine in minerale na voljo, 
je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev nemške različice angleškemu besedilu („as appropriate“). [To ne 
zadeva slovenske različice.] Obvezna oznaka uporabe okvirnih dnevnih količin ni v skladu s 
prostovoljno naravo pobude za uporabo okvirnih dnevnih količin, zato jo je treba zavrniti. 
Evropska prehrambena industrija sedaj uvaja oznake za uporabo okvirnih dnevnih količin in 
jo predstavlja potrošnikom. Kot je bilo dogovorjeno na Platformi EU, je treba počakati na 
prve podatke, da se vidi, ali je bila pobuda prehrambene industrije glede označevanja 
uspešna.
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Predlog spremembe 201
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Prostovoljna dodatna označba
hranilnih vrednosti se izrazi v odstotkih
priporočenih vnosov iz dela B Priloge XI
v razmerju do vrednosti na 100 g ali na 100 
ml ali v skladu s členom 31(2) na porcijo. 
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je izražena vsaj kot odstotek
priporočenih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Označba hranilne vrednosti za 
naslednje hranilne vrednosti (energijska 
vrednost, maščobe, nasičene maščobne 
kisline, sladkor, soli) se dodatno 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, v 
skladu z določbami člena 31(2), na 
porcijo. Kadar je označba za vitamine in 
minerale na voljo, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 dela 
A Priloge XI.
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Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 203
Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32
Navedba za obrok

črtano

(1) Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
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določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.
(2) Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.
(3) Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Navedba hranilne vrednosti na podlagi obroka je določena že v predlogu spremembe za člen 
31(2).

Predlog spremembe 205
Emilie Turunen

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. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se na 
zadnjem delu embalaže navedejo 
informacije za porcijo s številom porcij,
vsebovanih v tej embalaži, pod pogojem, 
da je velikost porcije določena na podlagi 
mnenja Evropske agencije za varnost 
hrane.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 206
Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 porcijo, če je živilo jasno 
predhodno razdeljeno na porcije v obliki 
ene ali več porcij iste velikosti.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev. Živilo, ki je jasno predhodno razdeljeno na eno ali več ločenih porcij iste 
velikosti, je treba obravnavati enako kot predpakirano živilo v eni porciji.
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Predlog spremembe 208
Lara Comi

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.

Or. it

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 209
Othmar Karas

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 izključno za porcijo, če je živilo 
predpakirano kot posamezena porcija ali če 
je razdeljeno na več posameznih porcij.

Or. de

Obrazložitev

Navajanje hranilne vrednosti izključno za porcijo bi bilo predvsem koristno pri živilih, ki se 
uživajo v količinah, bistveno manjših od 100 g (npr. džem, jedilno olje itd.).
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Predlog spremembe 210
Liem Hoang Ngoc

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32a
Navedba glede na neto težo

Pri živilih, ki jih ni mogoče razdeliti na 
obroke, se poleg označbe hranilne 
vrednosti na 100 g ali 100 ml iz člena 
31(2) navede energijska vrednost glede na 
skupno neto težo živila.

Or. fr

Obrazložitev

Navedba energijske vrednosti na 100 g ali 100 ml za potrošnike ni najbolj primerna, če imajo 
živila zelo različno težo in velikost.
Zato je zaželeno, da se pri živilih, ki jih ni mogoče razdeliti na obroke, energijska vrednost 
sistematično navede glede na skupno neto težo živila, da bodo potrošniki dobili natančnejšo 
in lažje razumljivo informacijo.

Predlog spremembe 211
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33 črtano
Dodatne oblike navedbe
1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in 
(3) se označba hranilne vrednosti lahko 
predloži v drugih oblikah navedbe, če so 
izpolnjene naslednje osnovne zahteve:
(a) cilj oblike navedbe potrošniku olajšati 
razumevanje prispevka ali pomembnosti 
živila za energetsko in hranilno vsebino 
prehrane in
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(b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter
(c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri
povprečnem potrošniku.
2. Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

Or. en

Obrazložitev

Popolna uskladitev je edini način za zagotovitev skupnega trga.

Predlog spremembe 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 energijsko in hranilno vsebino 
prehrane in

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

b) temelji na referenčnih vnosih v skladu z 
delom B Priloge XI v razmerju do 
vrednosti na 100 g ali na 100 ml. Če je 
izdelek predpakiran kot posamezna 
porcija ali je ponujen v količinah pod 
100 g/ml, zadošča navedba za porcijo 
glede na ponujeno količino. Če teh
referenčnih vnosov ni, temelji na splošno 
sprejetih znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi in
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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) Vzorci za grafični prikaz so vključeni v 
del Ca Priloge XIII.

Or. de

Obrazložitev

Grafični prikaz lahko veliko prispeva k temu, da bi uporabniki bolje razumeli označbe 
hranilne vrednosti.

Predlog spremembe 213
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
isto vidno polje na oznaki. Po potrebi so 
navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, beljakovine, ogljikovi hidrati, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, maščobe, nasičene maščobne 
kisline, vlaknine in sol.

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je, da so vse obvezne informacije o hranilni vrednosti v istem vidnem polju, ne 
nujno v osrednjem.
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Predlog spremembe 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, beljakovine, ogljikovi hidrati, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, maščobe, nasičene maščobne 
kisline, prehranske vlaknine in natrij.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se pri obvezni označbi hranilne vrednosti navedejo najpomembnejše 
hranilne snovi (beljakovine, ogljikovi hidrati – od tega sladkorji – maščobe, nasičene 
maščobne kisline, prehranske vlaknine in natrij), ki so opredeljene v veljavni zakonodaji 
(Direktiva 90/496/EGS). Pri tem se ne sme osredotočiti le na hranilne snovi, ki bi lahko bile 
vprašljive in se morajo posebej poudariti, saj je za zdravo prehrano potreben uravnotežen
vnos vseh navedenih snovi.

Predlog spremembe 215
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Podatki iz člena 29(1) so navedeni v 
jasni obliki v naslednjem vrstnem redu: 
energijska vrednost, beljakovine, ogljikovi 
hidrati in maščoba.

Or. de
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Obrazložitev

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Predlog spremembe 216
Lara Comi, Tiziano Motti

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3) 
najkasneje do 31. decembra 2011 določi 
posebna merila za izjeme glede 
označevanja hranilne vrednosti za male 
kmetijske, obrtne in poslovne obrate na 
področju prodaje/gostinstva in dobave (za 
hotele in restavracije). 

Or. it

Obrazložitev

Navedba malih in srednje velikih podjetij upravičuje dvoje: 
1. diskriminacija proizvodnih sektorjev je nesprejemljiva, saj imajo enak namen;
2. temeljna predpostavka je, da mali proizvajalci, katerih izdelki niso standardizirani in 

ki morajo vsak dan izbirati med enakovrednimi sestavinami, na prodajnih znakih (če 
se blago prodaja na mero) ali oznakah (če je blago pakirano) ne morejo zagotoviti 
podatkov o hranilni vrednosti.
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Predlog spremembe 217
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Predlog spremembe 218
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Podatki se navedejo v obliki tabele s 
poravnanimi številkami. Kadar prostor tega 
ne dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.



PE438.135v03-00 94/138 AM\802277SL.doc

SL

dopušča, se označba navede v linearni 
obliki.

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalec lahko izbira, kje na embalaži bi moralo biti navedeno označevanje hranilne 
vrednosti (na sprednji strani embalaže, v „vidnem polju“ ali na drugem mestu). Za 
upoštevanje različnih velikosti embalaž in večjezično predstavitev je potrebna zadostna 
prilagodljivost.

Predlog spremembe 219
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se za izdelek, naveden v prilogi IV, iz 
zdravstvenih ali prehranskih razlogov 
zahteva označba hranilne vrednosti , je ni 
treba navesti v osrednjem vidnem polju.

Or. it

Obrazložitev

Pri izdelkih, za katere po prilogi IV velja odstopanje, šteje, da se na primer iz zdravstvenih 
razlogov zahteva navedba hranilnih vrednosti. Če so izdelki v majhni embalaži, se ti podatki 
ne navedejo v osrednjem vidnem polju.

Predlog spremembe 220
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Poleg drugih določb iz tega člena se 
energijska vrednost iz člena 29(1)(a) 
navede v glavnem vidnem polju po 
možnosti s pomočjo večbarvnega 
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kodiranja. Kjer se uporablja ta sistem, 
zelena, rumena ali jantarjeva ter rdeča 
barva označujejo, ali je energijska 
vrednost živila majhna, srednja ali velika. 
Navedbe so izražene v 100 g ali 100 ml. 
Opredelitev referenčnih vrednosti kot 
nizke, srednje in visoke energijske 
vrednosti se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3) in na podlagi mnenja 
Evropske agencije za varnost hrane. 

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so izkušnje z večbarvnim kodiranjem pozitivne, je še prezgodaj, da bi izvajanje 
takšnega sistema postalo obvezno za države članice. Potrebnih je več informacij in dokazov. 
To je zapisano tudi v uvodni izjavi 38, ki poziva k večjemu številu raziskav o razumevanju 
potrošnikov v različnih državah članicah, da se lahko po potrebi uvedejo usklajene sheme.

Predlog spremembe 221
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev.
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Predlog spremembe 222
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Kadar je energijska vrednost ali količina 
hranilnih snovi v proizvodu zanemarljiva, 
označba hranilne vrednosti o navedenih 
elementih ni obvezna, razen v primeru 
alergenov.

Or. en

Predlog spremembe 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

a) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
potrošnika in
b) obstajajo dokazi o razumevanju takšne 
oblike navedbe pri povprečnem 
potrošniku.

Or. de

Obrazložitev

Posebni zavezujoči nacionalni predpisi o označevanju živil ovirajo prosti pretok blaga na 
evropskem notranjem trgu. Namesto tega se v predlogu spremembe k členu 33(1) predlaga 
prostovoljno grafično označevanje. 
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Predlog spremembe 224
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
potrošnika in

(a) takšne oblike navedbe ne zavajajo 
potrošnika in

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

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

Or. en

Obrazložitev

Simboli za označbo hranilne vrednosti bi morali biti usklajeni na ravni EU, da bi bil mogoč 
prost pretok proizvodov. 

Predlog spremembe 225
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Zaradi črtanja člena 34(5).

Predlog spremembe 226
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35 črtano
Veljavne zahteve
1. Kadar so informacije o živilih, ki jih 
zajema ta uredba, navedene prostovoljno, 
morajo biti takšne informacije v skladu z 
zadevnimi posebnimi zahtevami iz te 
uredbe. 
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. 
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).

4. Za meso, razen za govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko 
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene, vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.
5. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi z uporabo odstavka 3. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
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nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
6. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Predlog spremembe 227
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 228
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Referenčne vrednosti iz Priloge XI B se nanašajo na povprečno odraslo osebo. Odstopajoče 
referenčne vrednosti za proizvode za posebno ciljno skupino, na primer otroke, ki jih je 
industrija že uvedla in so znanstveno preverjene, bi morale biti še naprej dovoljene kot 
dodatne informacije.
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Predlog spremembe 229
Philippe Juvin, Damien Abad

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, in sicer z 
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 
vino, spremembi uredb (ES) 
št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter 
razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in 
(ES) št. 1493/19993, Uredbo (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. januarja 2008 o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/894 ter Uredbo Sveta 
(EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o 
določitvi splošnih pravil za opredelitev, 
opis in predstavitev aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in 
aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih 
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 L 93, 31.3.2006, str. 12.
3 UL L 148, 6.6.2008, str. 1.
4 UL L 39, 13.2.2008, str. 16.
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5 UL L 149, 14.6.1991, str. 1.

Or. fr

Obrazložitev

Obseg odstavka 2 mora biti natančno naveden. Zdi se, da je cilj Komisije, da proizvode z 
geografsko označbo izvzame iz obveznosti označevanja porekla. Geografske označbe so zajete 
v petih uredbah, ki bi jih bilo primerno navesti.

Predlog spremembe 230
Philippe Juvin, Damien Abad

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 pri 
proizvodih, za katere v skladu s členom 20 
te uredbe ni treba označiti sestavin.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti besedila je treba spremeniti odstavek 3 in navesti, da se ta ne uporablja za 
kategorije proizvodov iz člena 20(1).

Predlog spremembe 231
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Pri viskiju, ki se prodaja v EU, je država izvora običajno označena; temu podatku potrošniki 
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, čeprav to ne drži. Zato je primerno, da je na vseh viskijih, ki se prodajajo 
v EU, navedena država izvora, da ne bi zavajali potrošnikov.

Predlog spremembe 232
Othmar Karas

Predlog uredbe
Poglavje VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje se črta

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 233
Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 črtano
Nacionalne določbe o dodatnih obveznih 

podatkih
1. Poleg obveznih podatkov iz člena 9(1) 
in člena 10 lahko države članice, v skladu 
s postopkom iz člena 42, zahtevajo 
dodatne obvezne podatke za posebne vrste 
ali kategorije živil zaradi:
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(a) varovanja javnega zdravja;
(b) varstva potrošnikov;
(c) preprečitve goljufij;
(d) varstva pravic industrijske in poslovne 
lastnine, navedb porekla, registriranih 
označb porekla in preprečevanja 
nepoštene konkurence.
2. V skladu z odstavkom 1 lahko države 
članice uvedejo ukrepe v zvezi z obvezno 
navedbo države izvora ali kraja porekla 
živil samo, kadar obstaja dokazana 
povezava med nekaterimi kakovostmi 
živila ter njegovim izvorom ali poreklom. 
Kadar države članice o teh ukrepih 
obvestijo Komisijo, predložijo dokaze, da 
večina potrošnikov zagotovitvi teh 
informacij pripisuje velik pomen.

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalne določbe lahko ovirajo notranji trg in podjetjem povzročajo dodatne stroške. 
Pomembno je tudi, da se okrepi notranji trg.

Predlog spremembe 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Predlog uredbe
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) varovanja javnega zdravja;
(b) varstva potrošnikov;
(c) preprečitve goljufij;
(d) varstva pravic industrijske in poslovne 
lastnine, navedb porekla, registriranih 
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označb porekla in preprečevanja 
nepoštene konkurence.
2. V skladu z odstavkom 1 lahko države 
članice uvedejo ukrepe v zvezi z obvezno
navedbo države izvora ali kraja porekla 
živil samo, kadar obstaja dokazana 
povezava med nekaterimi kakovostmi 
živila ter njegovim izvorom ali poreklom. 
Kadar države članice o teh ukrepih 
obvestijo Komisijo, predložijo dokaze, da 
večina potrošnikov zagotovitvi teh 
informacij pripisuje velik pomen.

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

Or. it

Obrazložitev

Predlogi, ki ne bi bili ustrezno utemeljeni, bi kršili skupno obveznost držav članic, da 
razvijajo notranji trg. Predlog uredbe izpolnjuje zahtevo, da je treba navesti državo 
izvora/kraj porekla, čeprav ne obvezno.

Predlog spremembe 235
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora možnost, da država članica izbere uporabo obveznega sistema označevanja z 
barvnim kodiranjem. 
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Predlog spremembe 236
Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Poleg obveznih podatkov iz člena 9(1) 
in člena 10 lahko države članice, v skladu s 
postopkom iz člena 42, zahtevajo dodatne 
obvezne podatke za posebne vrste ali 
kategorije živil – če ti ukrepi ne ovirajo 
prostega pretoka blaga na notranjem trgu 
– zaradi:

Or. de

Obrazložitev

V novi uredbi, ki je namenjena združitvi in poenostavitvi predpisov o označevanju v EU in je v 
skladu z načrtom za boljšo pravno ureditev, je pomembno, da noben nacionalni predpis ne 
nasprotuje temu cilju. Zato je ustrezno uvesti zahtevo, da novi predpisi ne smejo ovirati 
prostega pretoka na notranjem trgu.

Predlog spremembe 237
Emma McClarkin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 238
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Dodatni nacionalni predpisi bi pomenili oviro za prosti pretok blaga na evropskem notranjem 
trgu. Ker lahko sklepamo, da so živila v EU v skladu z jasnimi določbami zakonodaje 
Skupnosti, so napotki, ki bi jih predlagale države članice, predlagani v tem odstavku, 
nepotrebni. 

Predlog spremembe 239
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38a. Poleg zahtev iz člena 34(1) in (2) se 
lahko države članice v skladu s postopkom 
iz člena 42 odločijo, da bodo spodbujale 
dodatne prostovoljne sheme za prikaz 
informacij o vsebnosti hranil v drugi 
obliki, če za te nacionalne sheme velja, 
da:
(a) so oblikovane v skladu s splošnimi 
načeli in zahtevami iz poglavij II in III;
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(b) odražajo rezultate neodvisnih 
potrošniških raziskav in obsežnih 
posvetovanj z zainteresiranimi stranmi o 
najboljši rešitvi za potrošnike;
(c) temeljijo na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno 
priznanem znanstvenem mnenju glede 
vnosa energijskih ali hranilnih snovi.
Komisija podpira izmenjavo informacij o 
zadevah, povezanih s sprejetjem in 
izvajanjem nacionalnih shem, ter 
spodbuja udeležbo vseh zainteresiranih 
strani pri tem. Zagotovi tudi, da so te 
informacije dostopne javnosti. 
Komisija do …* oceni zbrane podatke o 
tem, kako potrošniki uporabljajo in 
razumejo različne nacionalne sheme, da 
ugotovi, katera je najbolj učinkovita in je 
za evropske potrošnike najbolj koristna, 
ter sestavi poročilo o tem. Poročilo 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.
* UL, vstavi datum: prvi dan meseca pet 
let po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 240
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 39 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 241
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice, ki imajo ob začetku 
veljavnosti te uredbe že nacionalna 
pravila, lahko do sprejetja določb 
Skupnosti iz člena 20(e) ohranijo taka
pravila v zvezi z navajanjem sestavin v 
primeru pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola.

Or. en

Predlog spremembe 242
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41 črtano
Nacionalni ukrepi za živila, ki niso 
predpakirana
1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
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potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.
2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.
3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalne določbe bi škodovale skupnemu trgu, hkrati pa bi zaradi njih uredba postala 
nesmiselna.

Predlog spremembe 243
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41 črtano
Nacionalni ukrepi za živila, ki niso 
predpakirana
1. Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.
2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.
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3. Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

Or. en

Obrazložitev

Tudi v podjetjih, ki živila prodajajo na drobno, in živilskopredelovalnih podjetjih, vključno z 
obrati javne prehrane ali na kmetijah, ki neposredno tržijo svoje blago, proizvajajo izdelke, ki 
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 za te proizvajalce označevanje hranilne vrednosti 
ni obvezno. Če se izvzamejo nepredpakirani izdelki, se lahko člen 41 črta.

Predlog spremembe 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij. Za 
podatke iz člena 9(1)(c) pa po 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi 
določijo, kako jih bodo navedle.

Or. fr

Obrazložitev

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
commerciale. Il appartient aux Etats-membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).
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Predlog spremembe 245
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Živila ali obroki, ki jih proizvajajo maloprodajna podjetja ali obrati javne prehrane, se 
izdelujejo na nestandariziran način, sestavine in recepti pa se lahko pogosto, morda celo 
dnevno, spreminjajo, zato je tovrstnim živilom nemogoče določiti hranilno vrednost. Poleg 
tega bi bilo to za podjetja preveč zamudna in predraga naloga. Ta živila se običajno 
zapakirajo na prodajnem mestu na potrošnikovo zahtevo ali se predpakirajo za neposredno 
prodajo, tako da jih je pomembno izvzeti iz zahteve po označevanju hranilne vrednosti. 
Vendar bi bilo treba nekaterim državam članicam omogočiti, da sprejmejo nekatera ali vsa 
pravila, ki so obvezna za predpakirana živila. 

Predlog spremembe 246
Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 42 črtano
Postopek priglasitve

1. Ob sklicevanju na ta člen država 
članica, ki meni, da je treba sprejeti novo 
zakonodajo o informacijah o živilih, 
vnaprej obvesti Komisijo in druge države 
članice o predvidenih ukrepih ter navede 
razloge za njihovo utemeljitev.
2. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
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zdravje živali, ustanovljenim s 
členom 58(1) Uredbe (ES) št. 178/2002, če 
meni, da bi bil tak posvet koristen, ali če 
tako zahteva država članica.
3. Zadevna država članica lahko 
predvidene ukrepe sprejme šele tri mesece 
po obvestilu iz odstavka 1, če Komisija ne 
predloži negativnega mnenja.
4. Če je mnenje Komisije negativno, 
sproži postopek iz člena 49(2) pred 
iztekom navedenega trimesečnega 
obdobja, da ugotovi, ali je predvidene 
ukrepe mogoče izvesti. Komisija lahko 
zahteva nekatere spremembe predvidenih 
ukrepov. Zadevna država članica lahko 
predvidene ukrepe sprejme šele, ko 
Komisija sprejme končno odločitev.
5. Direktiva 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 
o določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov se ne uporablja za 
ukrepe, o katerih države članice obvestijo 
Komisijo v skladu z odstavki 1 do 4.

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalne določbe lahko ovirajo notranji trg in podjetjem povzročajo dodatne stroške. 
Pomembno je tudi, da se okrepi notranji trg. 

Predlog spremembe 247
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano



PE438.135v03-00 114/138 AM\802277SL.doc

SL

Komisijo v skladu z odstavki 1 do 4.

Or. en

Predlog spremembe 248
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ustanovljenim s 
členom 58(1) Uredbe (ES) št. 178/2002.
Komisija uvede tudi uradni postopek 
obveščanja vseh zainteresiranih strani v 
skladu z določbami iz Direktive 98/34/ES.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji postopki za uvedbo novih ukrepov glede označevanja so premalo pregledni in ne 
zahtevajo posvetovanja z zunanjimi zainteresiranimi stranmi. Ker bodo nova pravila o 
označevanju negativno vplivala na prosti pretok blaga, je pomembno, da se predlagani ukrepi 
obravnavajo v širokem krogu, tako da bodo zainteresirane strani lahko izrazile svoje stališče. 
Predlogov se ne sme sprejeti, dokler ni ocenjena njihova skladnost s svoboščinami notranjega 
trga. 

Predlog spremembe 249
Othmar Karas

Predlog uredbe
Poglavje VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje se črta

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 250
Damien Abad

Predlog uredbe
Poglavje VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje črtano

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalne določbe lahko ovirajo notranji trg in podjetjem povzročajo dodatne stroške. 
Pomembno je tudi, da se okrepi notranji trg.

Predlog spremembe 251
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14(1) se uporablja od [prvega dne v 
mesecu tri leta 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].

Členi 29 do 34 se uporabljajo od [prvega 
dne v mesecu 5 let po začetku veljavnosti]. 
Živila, ki so bila označena pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se lahko dajejo na 
trg do porabe zalog.

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



PE438.135v03-00 116/138 AM\802277SL.doc

SL

Or. de

Obrazložitev

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

Predlog spremembe 252
Anja Weisgerber

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].

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

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

Or. de

Obrazložitev

Posebno ureditev za mala in srednja podjetja ter število delavcev je treba dopolniti, če naj bo 
ureditev učinkovita. Za živila, ki so bila dana v promet pred začetkom veljavnosti te uredbe, 
mora obstajati možnost, da se prodajajo še naprej do porabe zalog.
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Predlog spremembe 253
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 254
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Označba hranilne vrednosti“ ali
„označevanje hranilne vrednosti“ so 
informacije, ki vsebujejo:

1. „Označevanje hranilne vrednosti“ so 
informacije, ki vsebujejo:

a) energijsko vrednost; a) energijsko vrednost;

b) energijsko vrednost ter eno ali več od 
naslednjih hranilnih snovi:

b) energijsko vrednost ter vsako snov, ki 
spada v eno od naslednjih kategorij ali je 
del snovi iz teh kategorij:

– maščobe; – maščobe;

– ogljikove hidrate; – ogljikove hidrate;
– vlaknine; – vlaknine;

– beljakovine; – beljakovine;

– sol; – natrij;
– vitamine in minerale iz točke 1 dela A 
Priloge XI, navedene v znatnih količinah, 

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

kakor je določeno v točki 2 dela A Priloge 
XI;

2. „maščobe“ so vsi lipidi, vključno s 
fosfolipidi; 

2. „maščobe“ so vsi lipidi, vključno s 
fosfolipidi;

3. „nasičene maščobne kisline“ so 
maščobne kisline brez dvojne vezi; 

3. „nasičene maščobne kisline“ so 
maščobne kisline brez dvojne vezi ogljik-
ogljik;

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

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

5. „enkrat nenasičene maščobne kisline“ so 
maščobne kisline z eno cis dvojno vezjo; 

5. „enkrat nenasičene maščobne kisline“ so 
maščobne kisline z eno cis dvojno vezjo
ogljik-ogljik,

6. „večkrat nenasičene maščobne kisline“ 
so maščobne kisline s cis, cis-metilen 
prekinjenimi dvojnimi vezmi;

6. „večkrat nenasičene maščobne kisline“ 
so maščobne kisline z najmanj dvema 
izoliranima dvojnima vezema ogljik-
ogljik;

7. „ogljikov hidrat“ je vsak ogljikov hidrat, 
ki ga človek presnavlja in vključuje 
poliole;

7. „ogljikov hidrat“ je vsak ogljikov hidrat, 
ki ga človek presnavlja in vključuje 
poliole;

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, izomaltuloze ter 
D-tagatoze;

9. „polioli“ so alkoholi, ki vsebujejo več 
kot dve hidroksilni skupini;

9. „polioli“ so alkoholi, ki vsebujejo več 
kot dve hidroksilni skupini;

10. „beljakovina“ je vsebnost beljakovin, 
izračunana po formuli: beljakovina = 
celoten dušik po Kjeldahlu x 6,25;

10. „beljakovina“ je vsebnost beljakovin, 
izračunana po formuli: beljakovina = 
celoten dušik po Kjeldahlu x 6,25 oz. × 
6,38 za mlečne beljakovine × 5,71 za 
sojine beljakovine;

11. „sol“ je vsebnost soli, izračunana po 
formuli: sol = natrij × 2,5;

11. „sol“ je vsebnost soli, izračunana po 
formuli: sol = natrij × 2,5;

12. „povprečna vrednost“ je vrednost, ki 
najbolje predstavlja količino hranilne 
snovi, ki jo vsebuje dano živilo, in ki 
upošteva količine hranila v živilu glede na 
sezonske spremembe, način prehrane in 
druge dejavnike, ki lahko povzročijo 
spremembo dejanske vrednosti;

12. „povprečna vrednost“ je vrednost, ki 
najbolje predstavlja količino hranilne 
snovi, ki jo vsebuje dano živilo, in ki 
upošteva količine hranila v živilu glede na 
sezonske spremembe, način prehrane in 
druge dejavnike, ki lahko povzročijo 
spremembo dejanske vrednosti;

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

ki se najverjetneje prikaže ali je vidno pri 
normalnih ali običajnih pogojih prodaje ali 
uporabe.

Or. de

Obrazložitev

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Predlog spremembe 255
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Priloga I – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 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, izomaltuloze in D-
tagatoze;

Or. de

Obrazložitev

Izomaltuloza in D-tagatoza sta odobreni novi živili, ki sodita pod opredelitev ogljikovih 
hidratov. Ne bi smeli biti uvrščeni med sladkorje, ker se njune glavne fizične lastnosti 
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razlikujejo od običajnih lastnosti sladkorjev. Med drugim ne škodujeta zobem in ne vplivata 
veliko na raven krvnega sladkorja.

Predlog spremembe 256
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Priloga II – točka 8 – podtočka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) oreškov, ki se uporabljajo za destilate
ali etilni alkohol kmetijskega izvora za 
žgane pijače in druge alkoholne pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola.

(a) oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne 
destilate.

Or. en

Predlog spremembe 257
Emma Mcclarkin

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

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.
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Predlog spremembe 258
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – naslov –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

VRSTA ALI 
KATEGORIJA 
ŽIVILA

PODATKI VRSTA ALI 
KATEGORIJA 
ŽIVILA

PODATKI

–1 Površinska obdelava sadja in zelenjave
–1.1 Sadje in 
zelenjava, ki so 
bili pred 
nabiranjem in po 
njem površinsko 
obdelani z aditivi 
ali pesticidi.

„Površinsko 
obdelano“

Or. en

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 drugačno obliko „svežine“ od tiste, ki jo potrošnik pričakuje. Potrošniki imajo 
pravico do informacij o površinski obdelavi živil, ki jih kupujejo. 

Predlog spremembe 259
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga III – tabela – naslov 1 in točke 2.1, 2.2 in 2.3 iz naslova 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ŽIVILA, PAKIRANA Z NEKATERIMI PLINI črtano
Živila, katerih 
rok uporabnosti 
je podaljšan z 
uporabo plinov 
za pakiranje, 
dovoljenih v 
skladu z 

„pakirano v 
kontrolirani 
atmosferi“
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Direktivo 
Sveta 89/107/EG
S.
2. ŽIVILA, KI VSEBUJEJO SLADILA

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

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

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

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

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

„vsebuje vir 
fenilalanina“

Or. en

Obrazložitev

Za preprečitev dvojnega označevanja.
Glede na točko 1.1, tu ni dodatne informacije za potrošnika, ki pa mora preveriti rok trajanja.
Menimo, da je obvezno dvojno označevanje sladil nepotrebno, saj so jasno označena na 
seznamu sestavin, po potrebi pa se doda svarilo o vsebnosti fenilalanina. Določba je bila 
sprejeta, ko so bila nizkokalorična sladila v EU manj pogosta, ta predlog pa je izvrstna 
priložnost za njeno poenostavitev.
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Predlog spremembe 260
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Odprava morebitnega neskladja s členom 17(2).

Predlog spremembe 261
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– živila v embalaži ali posodi, katere 
največja površina je manjša od 100 cm2;

Or. de

Obrazložitev

Izjema za majhno embalažo ne zadostuje in tudi ni praktična, zato bi bilo treba velikost 
povečati.

Predlog spremembe 262
Cornelis de Jong

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 natisljiva površina je manjša od 
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80 cm2;

Or. en

Obrazložitev

Na embalaži ali posodi, katere največja natisljiva površina je manjša od 80 cm2, bi bilo 
nepraktično omenjati vse druge obvezne informacije o hranilni vrednosti.

Predlog spremembe 263
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Tudi v podjetjih, ki živila prodajajo na drobno, in živilskopredelovalnih podjetjih, vključno z 
obrati javne prehrane, proizvajajo izdelke, ki so namenjeni za neposredno prodajo 
potrošnikom. Pri tem še ni standardiziranih postopkov, sestavine pa se vsakodnevno 
spreminjajo. Tradicionalna živilska obrt zagotavlja regionalne specialitete ter s tem 
raznolikost ponudbe. Zato je pomembno, da za te proizvajalce označevanje hranilne vrednosti 
ni obvezno.

Predlog spremembe 264
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga IV – alinee 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; 
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– zelišča, začimbe ali njihove mešanice; – zelišča, začimbe, začimbna sredstva in 
njihove mešanice;

– sol in nadomestki soli; – sol in nadomestki soli;

– sladkor;

Or. en

Obrazložitev

Vode: Člen 28(1), oddelek 3, predloga pravi: „Določbe tega oddelka se ne uporabljajo za 
živila na področju uporabe naslednje zakonodaje: (b) Direktive Sveta 80/777/EGS 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: pojasnilo.
Sladkor: sladkor je sestavljen iz enega zlahka prepoznavnega hranila, kar potrošnikov ne 
zavaja.

Predlog spremembe 265
Othmar Karas

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 100 cm2; 

Or. en

Obrazložitev

100 cm²: predlagane izjeme za majhno embalažo (površina, manjša od 25 cm²) ne bo mogoče 
izvajati. Velikost bi bilo treba povečati (na 100 cm²), da bi zadostili zahtevam trga.
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Predlog spremembe 266
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga IV – alinee 19 a (novo), 19 b (novo) in 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izbori izdelkov in darilni seti;
– mešani skupinski paketi;
– žvečilni gumi.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 267
Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Zelišča: pojasnilo.

Predlog spremembe 268
Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Priloga IV – alinea 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– živila v embalaži ali posodi, katere – živila v embalaži ali posodi, katere 
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največja površina je manjša od 25 cm2; največja površina je manjša od 75 cm2;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 269
Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Priloga IV – alinee 19 a (novo), 19 b (novo), 19 c (novo), 19 d (novo) in 19 e (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– žvečilni gumi;
– živila z zanemarljivo količino energije na 
porcijo;
– katero koli živilo v količini, manjši od 
5g/ml;
– sezonsko, luksuzno, darilno ali modno 
zasnovani, oblikovani ali embalirani živilski 
izdelki, vključno z izbori izdelkov;
– neizbrisno označene steklenice.

Or. en

Predlog spremembe 270
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Priloga V – del C a (novo)

Besedilo, ki 
ga predlaga 

Komisija

Predlog spremembe

DEL Ca – PRODAJNA IMENA ZA ŽIVILA, KI ZBUJAJO VIDEZ 
DRUGIH ŽIVIL
Št. Odstopanje glede vrste, kakovosti 

in sestave
Prodajno ime
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1. V primerjavi s sirom polna ali 
delna nadomestitev mlečne z 
rastlinsko maščobo

Imitacija sira

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

Imitacija šunke

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 271
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga VIII – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

1. Označba neto količine ni obvezna v 
primeru živil:

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

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

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

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

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev terminologiji, ki se uporablja v direktivi o označevanju 2000/13/ES, v 
nemškem besedilu. Ne zadeva slovenske različice (op. prev.).
K črki c: opozarja se na člen 2(2) Direktive 2001/111/ES o sladkorjih (izjema so izdelki z neto 
maso, manjšo od 20 g). Zato je treba v odstavku 3 pojasniti, da morajo te posebne določbe še 
naprej veljati.
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Predlog spremembe 272
Emma Mcclarkin

Predlog uredbe
Priloga VIII – točka 1 – točki b a in b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) katerih neto količina je manjša od 50 
g pri slaščicah, čokoladnih in drugih 
izdelkih iz kakava ter izdelkih, katerih 
glavna sestavina so mandlji ali oreški ali 
druge oljnice;
bc) katerih neto količina je manjša od 100 
g pri piškotih, tortah in drugih finih 
pekovskih izdelkih;

Or. en

Obrazložitev

Če je uredba o informacijah o živilih namenjena potrošnikom, se ne sme zahtevati navajanja 
informacij, ki jih ciljni uporabniki ne bi razumeli. Študije kažejo, da potrošniki že zdaj ne 
razumejo nekaterih informacij na oznakah. Potrošniki hranilno vrednosti izražajo v kalorijah, 
ne v džulih, te namreč bolj uporabljajo znanstveniki, zato ne sodijo v področje uporabe 
uredbe.

Predlog spremembe 273
Emma Mcclarkin

Predlog uredbe
Priloga VIII – točka 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta točka ne vpliva na specifično 
zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Če je uredba o informacijah o živilih namenjena potrošnikom, se ne sme zahtevati navajanja 
informacij, ki jih ciljni uporabniki ne bi razumeli. Študije kažejo, da potrošniki že zdaj ne 
razumejo nekaterih informacij na oznakah. Potrošniki hranilno vrednosti izražajo v kalorijah, 
ne v džulih, te namreč bolj uporabljajo znanstveniki, zato ne sodijo v področje uporabe 
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uredbe.

Predlog spremembe 274
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Priloga X

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba ne velja za alkoholne pijače.

Predlog spremembe 275
Othmar Karas

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 B12 (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
Pantotenska kislina (mg) 6 Pantotenska kislina (mg) 6

Kalij (mg) 2000
Klorid (mg) 800
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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

Or. de

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.

Predlog spremembe 276
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga XI – del A – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri določitvi znatne količine je praviloma 
treba upoštevati: 

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

Obrazložitev

Za pijače, ki se lahko uživajo v večjih količinah kot trdna živila, je 15 % PDV previsoka raven 
za znatno količino. V skladu z zbirko standardov za živila (Codex Alimentarius) bi bila 
razumnejša vrednost 7,5 % na 100 ml ali na porcijo (brez omejitve, da lahko embalaža 
vsebuje eno porcijo).
Ob upoštevanju pristopa v „Codexu” je treba vključiti določbe za določitev znatne količine 
glede na porcijo (kar je zlasti pomembno pri živilih, ki se uživajo v porcijah nad 100 g).
Na primer: potrošnik, ki zaužije 200 g (= povprečna velikost porcije) stročjega fižola 
(nizkoenergetskega izdelka z 20 kcal/100 g) pokrije 15 % svojih potreb po vitaminu B9, 
vendar zaradi vsebnosti tega vitamina (8 % PDV/100 g) ne moremo reči, da je izdelek “vir 
vitamina B9”. Če pa je vsebnost vitamina B9 izražena v razmerju do 100 kcal, pokrije 
približno 40 % PDV.

Predlog spremembe 277
Othmar Karas

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

Or. de

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“.
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Predlog spremembe 278
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga XIII – del A – uvod in tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enote, ki se uporabijo na označbi hranilne 
vrednosti, so naslednje:

Enote, ki se uporabijo za označevanje
hranilne vrednosti, so naslednje:

– energijska 
vrednost

kJ in kcal – energijska 
vrednost

kcal

– maščoba grami (g) – maščoba grami (g)

– ogljikovi hidrati – ogljikovi hidrati
– vlaknine – vlaknine

– beljakovine – beljakovine
– sol – natrij
– vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

– vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

– druge snovi enote, ki ustrezajo 
posameznim 
zadevnim snovem

– druge snovi enote, ki ustrezajo 
posameznim 
zadevnim snovem

Or. de

Obrazložitev

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.



PE438.135v03-00 134/138 AM\802277SL.doc

SL

Predlog spremembe 279
Emma Mcclarkin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Energijska 
vrednost

kJ in kcal – Energijska 
vrednost

kcal

Or. en

Predlog spremembe 280
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Priloga XIII – del B a (novo)

Besedilo, 
ki ga 

predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

DEL B a – ČITLJIVOST
Pri oblikovanju oznake je treba upoštevati naslednja merila. 
Če enega ali več meril ni mogoče izpolniti, se uporabi velikost črk najmanj 
3 mm.
Merila Navodila Odsvetovano
Kontrast Črna pisava na 

belem ozadju ali 
močan barvni 
kontrast.

Temna pisava na 
temnem ozadju. 
Svetla pisava na 
svetlem ozadju. 
Zelena/rdeča ali 
druge kombinacije, 
ki otežujejo branje 
barvno slepim.

Vrsta pisave in 
format

Odprta pisava, kot 
je arial, za črke. 
Krepka pisava, če se 
ohrani kakovost 
tiska.

Okrasne pisave. 
Osenčena pisava.
Ležeča pisava.

Razporeditev Besedilo se začne 
na levem robu in je 

Samodejni preskok 
besedila v novo 
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levo poravnano. vrstico
Kakovost tiska, 
odvisna od metode

Pri tiskalnih 
sistemih, katerih 
kakovost tiska je 
morda nižja, si je 
treba prizadevati za 
visoko ostrino in 
ločljivost besedila 
ter poravnanost in 
registracijo barve.

Prazen prostor 
okrog besedila

Primerno veliko
prostora okrog 
tiskanega besedila.

Površine Matirana tiskana 
površina

Kovinske in 
bleščeče površine. 
Hrapave površine.

Or. en

Obrazložitev

Nova priloga dodaja skupino meril čitljivosti, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju oznak.

Predlog spremembe 281
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga XIII – del C – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energijska 
vrednost

kJ in kcal Energijska 
vrednost

kcal

beljakovine g
ogljikovi hidrati g

od tega
– sladkorji g
– polioli g
– škrob g

maščoba g maščoba
od tega od tega
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– nasičene 
maščobne kisline

g – nasičene 
maščobne kisline

g

– transmaščobe g
– mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g – mono-
nenasičene 
maščobne kisline

g

– poli-nenasičene 
maščobne kisline

g – poli-nenasičene 
maščobne kisline

g

– transmaščobne 
kisline

g

– holesterol mg
ogljikovi hidrati g

od tega
– sladkorji g
– polioli g
– škrob g
vlaknine g vlaknine g

beljakovine g
sol g natrij g
vitamini in 
minerali

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI

vitamini* in 
minerali
* okrajšava „vit“ 
je dovoljena

enote, 
opredeljene v 
točki 1 dela A 

Priloge XI

druge snovi enote, ki 
ustrezajo 

posameznim 
zadevnim snovem

Or. de

Obrazložitev

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste
(Cholesterin). 
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Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

Predlog spremembe 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Priloga XIII – del C a (novo)

Besedilo, ki ga 
predlaga 
Komisija

Predlog spremembe

DEL C – GRAFIČNI PRIKAZ OZNAČBE HRANILNE VREDNOSTI

Če je označba hranilne vrednosti predstavljena tudi grafično, je 
lahko poleg drugih grafičnih prikazov podana tudi v eni od 
naslednjih oblik: 
Cilindrični prikaz

Model 1 plus 4
Različica 1

Različica 2
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Or. de

Obrazložitev

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


