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Predlog spremembe  251 
Francesco Enrico Speroni 
v imenu skupine EFD 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 6 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Nosilci v gostinskem sektorju ter 

vsakdo, ki oskrbuje potrošnike s 

prehrambnimi proizvodi, mora seznaniti 

potrošnike, če so proizvodi, namenjeni za 

prehrano, gensko spremenjeni in/ali 

vsebujejo derivate in snovi, ki se lahko 

klasificirajo kot gensko spremenjeni glede 

na Uredbo (ES) št. 1830/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 

2003 o sledljivosti in označevanju gensko 

spremenjenih organizmov ter sledljivosti 

živil in krme, proizvedenih iz gensko 

spremenjenih organizmov, ter o spremembi 

Direktive 2001/18/ES
1
. 

 ______________ 

1
 UL L 268, 18.10.2003, str. 24.  

Or. it 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je povečati varstvo potrošnikov in jim zagotoviti pravico do 

informiranosti, da bodo na podlagi informiranosti sprejemali odločitve o hrani, ki jo 

zaužijejo. 
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9.6.2010 A7-0109/252 

Predlog spremembe  252 
Francesco Enrico Speroni 
v imenu skupine EFD 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 6 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6b) Nosilci v gostinskem sektorju morajo 

potrošnike seznaniti tudi s tem, ali so bili 

proizvodi, namenjeni prehrani, v celoti ali 

delno pripravljeni z zamrznjenimi ali 

globoko zamrznjenimi sestavinami. 

Or. it 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je povečati varstvo potrošnikov in jim zagotoviti pravico do 

informiranosti, da bodo na podlagi informiranosti sprejemali odločitve o hrani, ki jo 

zaužijejo. 
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9.6.2010 A7-0109/253 

Predlog spremembe  253 
Francesco Enrico Speroni 
v imenu skupine EFD 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 6 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6c) Z ...* za vse meso iz vzreje začnejo 

veljati določbe Uredbe (ES) št. 1760/2000 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

julija 2000 o uvedbi sistema za 

identifikacijo in registracijo govedi ter o 

označevanju govejega mesa in proizvodov 

iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe 

Sveta (ES) št. 820/971
1
. 

 ___________________ 

*Eno leto po začetku veljavnosti te 

uredbe.  
1
 UL L 204, 11.8.2000, str. 1.  

Or. it 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je potrošnikom zagotoviti vse informacije in ne samo tiste, ki se nanašajo le 

na nekatere vrste mesa. 

 

 


