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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilji predloga

Predlog Komisije revidira pravila o živilih za posebne prehranske namene, kot jih določa 
okvirna direktiva 2009/39/ES in njeni izvedbeni akti. Vsebinske določbe te direktive po več 
kot tridesetih letih uporabe ne ustrezajo več potrebam potrošnikov in nedavnim spremembam 
na trgu. Poleg tega se je v razpravah s predstavniki držav članic in zainteresiranimi stranmi 
pokazalo, da je izvajanje okvirne direktive, zlasti glede na nedavne dokumente zakonodaje 
EU, kot je Uredba (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih 
(uredba o trditvah) in Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom. 

Komisija predlaga spremembo okvirne direktive z razveljavitvijo splošnih pravil o dietetičnih 
živilih, vendar tako, da se obdrži nekaj pravil za živila, ki spadajo v ta okvir.

Splošne ugotovitve 

Pripravljavka mnenja predlog Komisije pozdravlja in podpira splošni pristop, ki vzdržuje 
vertikalne direktive za formule za dojenčke, otroško hrano in medicinsko hrano pod novo 
okvirno direktivo, ki zagotavlja visoko raven zaščite skupinam ranljivih potrošnikov in 
opušča pojem dietetičnih živil, zaradi katerega so potrošniki lahko zavedeni in ki je povzročil 
drobitev trga.

Pripravljavka mnenja pričakuje, da se bo s predlagano poenostavitvijo obstoječega pravnega 
okvira zmanjšalo upravno breme zlasti malih in srednjih podjetij, nadalje pa se bo spodbujalo 
prosti pretok teh dobrin. Pričakuje, da bo reforma v tem delu prehranskega sektorja 
spodbudila inovacije, saj je v evropski industriji med najbolj konkurenčnimi.

Gluten

Komisija predlaga obravnavo živil za osebe s celiakijo v smislu običajnih živil in predlaga, da 
bi Uredbo (ES) št. 41/2009 umaknili. Komisija namesto tega predlaga, naj se ta posebna vrste 
hrane ureja v uredbi o prehranskih in zdravstvenih trditvah. Pripravljavka mnenja se zaveda 
pomena te tematike in se ji zdi primerneje, da bi to kategorijo živil urejali v novi uredbi o 
zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in hkrati obdržali obstoječe pogoje za sestavo 
in označevanje proizvodov, torej enako visoko raven zdravstvenega varstva, kot že obstaja.

Mleko, namenjeno majhnim otrokom

Tako imenovano „mleko za rast“ je namenjeno majhnim otrokom v starostni skupini med 
prvim in tretjim letom in trg z njimi v več državah članicah narašča. Za proizvode, o katerih 
so prek Okvirne direktive 2009/39/ES občasno obveščene nacionalne oblasti, ko gre za „živila 
za posebne prehranske namene“, ni določenih posebnih vsebinskih pravil. Pripravljavka 
mnenja podpira predlog Komisije, da bi te vrste mleka uredili izključno v uredbi o 
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prehranskih in zdravstvenih trditvah, a Komisijo poziva, naj preuči zaželenost posebnih 
določb o sestavi in označevanju teh vrst mleka.

Živila za športnike

Trenutno ne obstajajo posebna pravila o sestavi ali označevanju živil za športnike. Ta vrsta 
živil se danes obravnava kot „dietetična živila“. Komisija priznava, da bi posebne določbe 
lahko ovirale inovacije v tem sektorju in predlaga vključitev te kategorije živil v uredbo o 
prehranskih in zdravstvenih trditvah. Pripravljavka mnenja v celoti podpira pristop Komisije, 
saj bo omogočil večjo pravno jasnost ter okrepil ozaveščenost in zaščito potrošnikov.

Živila za hujšanje in „zelo nizkokalorične diete“

Pripravljavka mnenja se strinja z mnenjem Komisije, da bi bilo treba Direktivo 96/8/ES o 
živilih za hujšanje razveljaviti in da bi morali ista vsebinska pravila ohraniti v uredbi o 
prehranskih in zdravstvenih trditvah.

Ker pomenijo tveganje za zdravje, pripravljavko mnenja skrbi, da trenutno ni posebnih pravil 
o sestavi, označevanju in uporabi tako imenovanih zelo nizkokaloričnih diet, kar ustreza 
popolnim prehranskim nadomestkom pod 800 kcal. Te diete bi morale biti na voljo zgolj pod 
zdravniškim nadzorom in bi jih morala urejati Direktiva 1999/21/ES Komisije o živilih za 
posebne zdravstvene namene. Za države članice, ki ne bi želele sprejeti teh proizvodov na 
svojem ozemlju, bi morala obstajati klavzula o izvzetju. 

Delegirani akti

Komisija bi morala biti pooblaščena, da z delegiranimi akti sprejme posebna pravila o sestavi 
in informacijah za živila, namenjena dojenčkom, majhnim otrokom in za posebne zdravstvene 
namene. Vendar pa se pripravljavka mnenja ne strinja, da bi morala biti pooblaščena za 
spremembe opredelitve formule za dojenčke, otroško hrano, medicinsko hrano ipd., ker to 
zadeva bistvene sestavne dele temeljnega zakonskega akta in bi zato moralo ostati v 
pristojnosti zakonodajalca.

Inovacije

Ob upoštevanju ustreznega tehničnega in znanstvenega napredka bi bilo treba Komisiji 
podeliti pooblastilo za hitro posodobitev delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo. To 
bi v tem sektorju moralo spodbuditi inovacije.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prosti pretok varnih in zdravstveno 
ustreznih živil je pomemben vidik 
notranjega trga in znatno prispeva k 
zdravju in dobremu počutju državljanov ter 
njihovim socialnim in gospodarskim 
interesom.

(2) Prosti pretok varnih in zdravstveno 
ustreznih živil je pomemben vidik 
notranjega trga in znatno prispeva k 
zdravju in dobremu počutju državljanov ter 
njihovim socialnim in gospodarskim 
interesom. Boljša uskladitev pravil bo 
spodbudila prosti pretok blaga in tako 
pripomogla k sprostitvi resničnega 
potenciala enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
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mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih podkategorij 
živil, meril za določitev zahtev o sestavi in 
možnega učinka na inovacije pri razvoju 
izdelkov. V zvezi s posebnimi določbami 
glede živil, namenjenih osebam z motnjami 
v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.

mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih podkategorij 
živil, meril za določitev zahtev o sestavi in 
možnega učinka na inovacije pri razvoju 
izdelkov. Za izboljšanje delovanja 
notranjega trga in varstva potrošnikov ob 
spodbujanju inovacij bi se morala „živila 
za športnike“ odslej urejati samo z Uredbo 
(ES) št. 1924/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih1 ter bi 
morala biti skladna z zahtevami iz te 
uredbe. V zvezi s posebnimi določbami 
glede živil, namenjenih osebam z motnjami 
v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.
________
1 UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

Or. en

Obrazložitev

„Živila za športnike“ se trenutno obravnavajo kot „živila za posebne prehranske namene“. 
Vendar na ravni EU zanje niso določene posebne zahteve o sestavi in označevanju, posledica 
sistema za obveščanje pa je večje upravno breme in neenaki tržni pogoji v EU. Za 
spodbuditev inovacij in prispevek k dobro delujočemu notranjemu trgu bi se morala „živila za 
športnike“ urejati zgolj z Uredbo (ES) št. 1924/2006. Ko prehransko ali zdravstveno trditev 
odobri Evropska agencija za varnost hrane, jo lahko uporabljajo tudi druge družbe (zlasti 
mala in srednja podjetja).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Zato obstaja potreba, da se s 
poenostavitvijo zakonodajnega okolja 
odpravijo različne razlage in rešijo težave 
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držav članic in nosilcev dejavnosti pri 
združevanju različnih zakonodajnih 
besedil s področja živil. S tem bi 
zagotovili, da bi se podobni izdelki 
obravnavali enako po vsej Uniji, in bi 
ustvarili enake pogoje za vse nosilce 
dejavnosti na vseh notranjih trgih, zlasti 
za mala in srednja podjetja. 

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Splošne zahteve glede označevanja so 
določene v Direktivi 2000/13/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. marca 2000 o približevanju zakonodaje 
držav članic o označevanju, predstavljanju 
in oglaševanju živil.1 Navedene zahteve 
glede označevanja se morajo praviloma 
uporabljati za kategorije živil, ki jih zajema 
ta uredba. Vendar mora ta uredba po 
potrebi zagotoviti tudi dodatne zahteve k 
določbam Direktive 2000/13/EC ali 
odstopanja od njih, da se dosežejo posebni 
cilji te uredbe.

(18) Splošne zahteve glede označevanja so 
določene v Uredbi (EU) št. 1169/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom.1
Navedene zahteve glede označevanja bi se 
morale praviloma uporabljati za kategorije 
živil, ki jih zajema ta uredba. Vendar bi
morala ta uredba po potrebi zagotoviti tudi
dodatne zahteve k določbam Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 ali odstopanja od njih, da se 
dosežejo posebni cilji te uredbe.

____________________ ____________________

1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 1 UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

Or. en

Obrazložitev

Od sprejetja predloga Komisije za uredbo o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, in živilih za posebne zdravstvene namene je Direktivo 2000/13/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o 
označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil zamenjala Uredba (EU) št. 1169/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES opredeliti 
merila za določitev posebnih zahtev o 
sestavi in informacijah za začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne 
formule za dojenčke in majhne otroke, 
žitne kašice, otroška hrana ter živila za 
posebne zdravstvene namene, ki so 
določene v tej uredbi, ob upoštevanju 
tehničnega in znanstvenega napredka ter 
ustreznega razvoja na mednarodni ravni, 
da se določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah glede na kategorije živil, ki 
jih zajema ta uredba, vključno z 
dodatnimi zahtevami glede označevanja k 
določbam Direktive 2000/13/ES ali 
odstopanji od njih ter z odobritvijo 
prehranskih in zdravstvenih trditev. Zlasti 
je pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija mora pri pripravi 
in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(19) S to uredbo bi se morala ob 
upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES opredeliti merila za 
določitev posebnih zahtev o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene. Pomembno je zlasti, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija bi morala
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje pomembnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Obrazložitev
Po členu 290 PDEU se lahko „v zakonodajnem aktu na Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo 
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nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta“. Vendar se prilagoditev opredelitev 
navezuje na bistven element zakonodajnega akta in je ne bi smeli prenašati na Komisijo. Glej 
tudi predlog pripravljavke mnenja za spremembo člena 2(3) predloga.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Ob upoštevanju ustreznega 
tehničnega in znanstvenega napredka bi 
bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za 
posodobitev delegiranih aktov, sprejetih v 
skladu s to uredbo. To naj bi spodbudilo 
inovacije v sektorju živil, namenjenih 
dojenčkom in majhnim otrokom, in živil 
za posebne zdravstvene namene.

Or. en

Obrazložitev
Pripravljavka mnenja podpira predlog Komisije za uvedbo enostavnejšega postopka za 
inovacije, ki omogoča posodabljanje ustreznih delegiranih aktov, če nosilec dejavnosti na 
trgu izkaže tehnični ali znanstveni napredek.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebne prehranske 
namene ter za živila za običajno prehrano v 
skladu s pravili iz Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, 
primernih za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Ta izraza se lahko razumeta kot 
prehranske trditve, kot so opredeljene v 
Uredbi (ES) št. 1924/2006. Zaradi 

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebne prehranske 
namene ter za živila za običajno prehrano v 
skladu s pravili iz Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, 
primernih za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Nedavno sprejeta Uredba (EU) 
št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom Komisiji omogoča 
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poenostavitve je treba samo z Uredbo (ES) 
št. 1924/2006 urejati navedena izraza, ki 
morata biti v skladu z njenimi zahtevami. 
Tehnične prilagoditve v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1924/2006 za združitev 
prehranskih trditev „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ s pogoji 
njune uporabe, kakor so določeni v 
Uredbi (ES) št. 41/2009, je treba opraviti
pred začetkom uporabe te uredbe.

sprejetje izvedbenih aktov, ki urejajo 
prostovoljne informacije o možni in 
nenamerni prisotnosti snovi, ki povzroča 
alergijo ali preobčutljivost, v hrani. Zaradi 
skladnosti in poenostavitve pravnega 
okvira bi morala Komisija v skladu z 
Uredbo (EU) št. 1169/2011 dobiti mandat, 
da sprejme tudi izvedbene akte, ki urejajo 
prostovoljne informacije o odsotnosti ali 
zmanjšani prisotnosti snovi v hrani, ki 
povzročajo preobčutljivost, kot sta gluten 
in laktoza, ter da umakne Uredbo 
Komisije (ES) št. 41/2009. Uredbo o 
informacijah o živilih za potrošnike bi bilo 
za to treba spremeniti, Komisija pa bi 
morala zahtevane izvedbene določbe 
sprejeti pred začetkom uporabe te uredbe. 
Zadevni izvedbeni akt bi moral ohraniti 
trditvi „brez glutena“ in „zelo nizka 
vsebnost glutena“ na živilih s pogoji 
njune uporabe, kot jih trenutno določa 
Uredba (ES) št. 41/2009, ter tako 
zagotavljati enako raven varstva 
potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga obravnavo živil za osebe s celiakijo kot običajnih živil, umik Uredbe (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, ter 
urejanje trditev v skladu z uredbo o trditvah. Pripravljavka mnenja pa se zavzema za urejanje 
trditev „brez glutena“ in „zelo nizka vsebnost glutena“ v skladu z uredbo o informacijah o 
živilih za potrošnike, ki že omogoča sprejetje posebnih pravil za navajanje prisotnosti snovi, 
ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Na ravni EU zaenkrat ni posebnih 
pravil za uskladitev sestave, označevanja 
in uporabe „mleka, namenjenega 
majhnim otrokom“, torej mleka, ki se 
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oglašuje kot posebej primerno za otroke 
od enega do treh let starosti. Nekatera 
takšna mleka nosilci dejavnosti na trgu 
opredeljujejo kot „živila za posebne 
prehranske namene“ v skladu z okvirno 
direktivo, drugih pa ne. Čeprav se mnoga 
takšna mleka prodajajo kot „mleka za 
rast“, ni dovolj trdnih znanstvenih 
dokazov za dodano zdravstveno ali 
hranilno vrednost tega mleka glede na 
navadnega. Ta položaj pomeni oviro za 
delovanje notranjega trga in vključuje 
neenakomerne ravni varstva potrošnikov 
v Uniji. Za izboljšanje tega položaja je 
treba samo z Uredbo (ES) št. 1924/2006 
urejati „mleko, namenjeno majhnim 
otrokom“, ki mora biti v skladu z njenimi 
zahtevami. Zraven tega bi morala 
Komisija po posvetu z Evropsko agencijo 
za varnost hrane Evropskemu parlamentu 
in Svetu predložiti poročilo o zaželenosti 
posebnih določb glede sestave in 
označevanja mleka, namenjenega 
majhnim otrokom, in ustrezno predlagati 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of 
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that 
these products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health 
claims made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal 
market in these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific 
rules on the composition and labelling of such milks.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27b) Na ravni EU trenutno ni posebnih 
pravil glede sestave, označevanja in 
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uporabe tako imenovanih „zelo 
nizkokaloričnih diet“, kar ustreza 
popolnim prehranskim nadomestkom pod 
800 kcal. Glede na tveganja za zdravje, ki 
jih vsebujejo, bi morale biti te diete na 
voljo samo pod zdravniškim nadzorom ter 
urejane z Direktivo Komisije 1999/21/ES. 
Ne glede na to bi morale države članice 
imeti možnost, da na svojem ozemlju ne 
dovolijo teh diet.

Or. en

Obrazložitev

Razen za nadomestne obroke z 200–400 kcal in popolne prehranske nadomestke 
(nizkokalorične diete) z 800–1200 kcal trenutno na ravni EU ni posebnih pravil glede sestave,
označevanja in uporabe zelo nizkokaloričnih diet. Ker bi morale biti prejšnje kategorije 
urejane z uredbo o prehranskih in zdravstvenih trditvah, bi morale biti zelo nizkokalorične 
diete zaradi tveganj za zdravje, ki jih vsebujejo, urejane z Direktivo Komisije 1999/21/ES o 
živilih za posebne zdravstvene namene. Kljub temu bi morale države članice ohraniti možnost, 
da na svojem ozemlju prepovedo zelo nizko kalorične diete.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27c) V skladu z Uredbo (ES) 882/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o izvajanju uradnega 
nadzora, da se zagotovi preverjanje 
skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih 
ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali 
in zaščiti živali,1 bi morale države članice 
opravljati inšpekcije o skladnosti podjetij s 
to uredbo in delegiranimi akti, sprejetimi 
v skladu z njo, z uporabo pristopa, ki 
temelji na tveganjih.
____________________

1 UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitvi „označevanje“ in 
„predpakirano živilo“ iz točk (a) in (b)
člena 1(3) Direktive 2000/13/ES;

(b) opredelitvi „predpakirano živilo“ in
„označevanje“ iz točk (e) in (j) člena 2(2)
Uredbe (EU) št. 1169/2011; 

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z nedavno sprejeto Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom, ki nadomešča Direktivo 2000/13/ES.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, 
da po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“ in „živil za posebne zdravstvene 
namene“ ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

črtano

Or. en

Obrazložitev
Glede na člen 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, se „v zakonodajnem aktu lahko na 
Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo 
in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta“. Vendar se 
prilagoditev opredelitev navezuje na bistven element zakonodajnega akta in se ne bi smela 
prenesti na Komisijo.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predpakirana živila Predpakirano živilo

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z nedavno sprejeto Uredbo (EU) št. 1169/2011.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila iz člena 1(1) se smejo dati na 
maloprodajni trg samo, če so predpakirana.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z nedavno sprejeto Uredbo (EU) št. 1169/2011 v angleški jezikovni različici.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Mleko, namenjeno majhnim otrokom

Komisija po posvetu z Evropsko agencijo 
za varnost hrane Evropskemu parlamentu 
in Svetu do 1. julija 2014 predloži poročilo 
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o zaželenosti posebnih določb glede 
sestave in označevanja mleka, 
namenjenega majhnim otrokom.
Glede na zaključke navedenega poročila 
Komisija:
(a) sklene, da posebne določbe glede 
sestave in označevanja mleka, 
namenjenega majhnim otrokom, niso 
potrebne, ali 
(b) v skladu s postopkom, določenim v 
členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, predloži morebitne primerne 
predloge za spremembo te uredbe
ter 
spremeni ustrezne delegirane akte, tako 
da vključi zadevne posebne določbe, v 
skladu s členom 15.

Or. en

Obrazložitev

Kot kaže, več nacionalnih organov za zdravje dvomi o dodani vrednosti tako imenovanega 
„mleka za rast“ ali „mleka, namenjenega majhnim otrokom“ in/ali so mnenja, da vsebuje 
preveč sladkorja, arom ali mineralov, po drugi strani pa manjše število združenj zdravstvenih 
delavcev podpira uživanje takšnega mleka kot del dnevno zaužite hrane majhnih otrok. Zato 
bi bilo dobro imeti znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost hrane o zaželenosti 
vključitve posebnih zahtev glede sestave in označevanja tega mleka v delegirane akte 
Komisije o nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke ali otroški hrani.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila iz člena 1(1) morajo izpolnjevati
zahteve iz člena 7 ter zahteve o sestavi in 
informacijah iz člena 9.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Nepotrebna ponovitev členov 7 in 9.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je ob upoštevanju splošnih zahtev 
iz členov 7 in 9, direktiv 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES ter tehničnega 
in znanstvenega napredka pooblaščena, da 
sprejme delegirane uredbe najpozneje [dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe] v 
skladu s členom 15 glede na naslednje:

Komisija je ob upoštevanju splošnih zahtev 
iz členov 7 in 9, direktiv 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES ter tehničnega 
in znanstvenega napredka pooblaščena, da 
sprejme delegirane akte najpozneje [dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe] v 
skladu s členom 15 glede na naslednje:

Or. en

Obrazložitev

„Delegirani akti“ je dogovorjeno standardno besedilo, ki se uporablja v določbah te vrste.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju zahtev iz 
členov 7 in 9 ter ustreznega tehničnega in 
znanstvenega napredka posodobi 
delegirane uredbe iz odstavka 2 v skladu s 
členom 15. 

3. Komisija ob upoštevanju zahtev iz 
členov 7 in 9 ter ustreznega tehničnega in 
znanstvenega napredka posodobi 
delegirane akte iz odstavka 2 v skladu s 
členom 15.

Or. en

Obrazložitev

„Delegirani akti“ je dogovorjeno standardno besedilo, ki se uporablja v določbah te vrste.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)
Uredba (EU) št. 1169/2011
Člen 36 – odstavek 3 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a (novo)
Sprememba Uredbe (EU) št. 1169/2011

V odstavku 3 člena 36 Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 se vstavi naslednja točka: 
„(aa) informacije o možni odsotnosti ali 
zmanjšani prisotnosti snovi v hrani, ki 
lahko povzročajo preobčutljivost, kot sta 
gluten in laktoza;“

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga obravnavo živil za osebe s celiakijo kot običajnih živil, umik Uredbe (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, ter 
urejanje izjav v skladu z uredbo o trditvah. Pripravljavka mnenja se zavzema za urejanje izjav 
„brez glutena“ in „zelo nizka vsebnost glutena“ v skladu z uredbo o informacijah o živilih za 
potrošnike, ki že omogoča sprejetje posebnih pravil za navajanje prisotnosti snovi, ki 
povzročajo alergijo ali preobčutljivost.


