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9.6.2010 A7-0109/267 

Predlog spremembe  267 
Carl Schlyter in Jill Evans 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 16 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice, v katerih se živilo trži, 

lahko na svojem ozemlju predpišejo, da se 
podatki navedejo v enem ali več jezikih, ki 

spadajo med uradne jezike Skupnosti. 

2. Države članice, v katerih se živilo trži, 

na svojem ozemlju predpišejo, da se 

podatki navedejo v enem ali več jezikih, ki 

spadajo med uradne jezike zadevnih držav 
članic. 

Or. en 

Obrazložitev 

 

Čeprav je v EU uradnih jezikov le 23, je še veliko več jezikov, ki so uradni v državah 
članicah. Ti jeziki so prvi jezik številnih potrošnikov, kar pomeni, da bodo ti bolje razumeli 
informacije o proizvodu v teh jezikih. Ta predlog spremembe je torej točno v duhu 
zakonodaje, tj. potrošniku zagotoviti jasnejše informacije. 



 

AM\819971SL.doc 2/18 PE441.840v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.6.2010 A7-0109/268 

Predlog spremembe  268 
Carl Schlyter  
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 27 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 27a 

 Navedba načinov reje različnih živalskih 
vrst  

 Komisija do 31. decembra 2011 sprejme 
posebna merila za navajanje načinov reje 
različnih živalskih vrst, namenjenih za 
proizvodnjo mesa, mesnih izdelkov in 
mleka, ob upoštevanju označevanja jajc v 
skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 
557/2007 z dne 23. maja 2007 o 
podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1028/2006 o tržnih 
standardih za jajca¹. Ta merila se določijo 
z delegiranimi akti v skladu s členom 49a 
in pogoji iz členov 49b in 49c. 

 

Na tej osnovi se potem označujejo živila, 
ki vsebujejo mleko in meso.  

 
____________________ 

1UL L 132, 24.5.2007, str. 5. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovna uvedba predloga spremembe odbora AGRI. 



 

AM\819971SL.doc 3/18 PE441.840v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.6.2010 A7-0109/269 

Predlog spremembe  269 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

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 
člena 49(3). 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker je namen te uredbe visoka raven zdravja potrošnikov, ni doumljivo, zakaj bi morale ravno 
alkoholne pijače imeti prednost in biti izvzete iz zahtev za označevanje. 
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9.6.2010 A7-0109/270 

Predlog spremembe  270 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 35 – odstavek 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Previdnostno označevanje 
nenamernega vnosa alergenov iz Priloge 
II v živila se dovoli le, če lahko nosilec 
dejavnosti dokaže, da se navzkrižni 
kontaminaciji ni možno izogniti niti z 
upoštevanjem evropskih smernic za 
upravljanje na področju živilskih 
alergenov.  

Komisija določi take smernice po 
posvetovanju z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi v obliki delegiranih aktov v 
skladu s členom 49a in pod pogoji iz 
členov 49b in 49c najkasneje do 31. 
decembra. 

Or. en 

Obrazložitev 

Previdnostno označevanje (npr.: „lahko vsebuje“, „ lahko vsebuje sledove“,„ ni primerno za 
osebe z alergijo na X“,„ni izključeno, da izdelek ne vsebuje X“) in opozorila so zavajajoči za 
potrošnike, ki so alergični ali preobčutljivi na posamezna živila. Zato je treba opredeliti 
pravila, da bi zagotovili, da bodo taka opozorila uporabljena le, ko kontaminacije tveganja ni 
mogoče odpraviti v zadostni meri kljub upoštevanju evropskih smernic o dobri proizvodni 
praksi za preprečevanje navzkrižne. Izkušnje v nekaterih državah članicah kažejo, da je 
možno določiti smernice za dobro prakso. 
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9.6.2010 A7-0109/271 

Predlog spremembe  271 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 35 – odstavek 4 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. V skladu s členom 3(1) se omogoči 
zagotavljanje informacij o okoljskih, 
družbenih in etičnih vprašanjih v zvezi z 
živili. Komisija (v 12 mesecih od začetka 
veljave te uredbe) predstavi zakonodajni 
predlog o tovrstnih merilih za živila, da ne 
bi spodbujali poljubnih obveznosti in bi 
zagotovili primerljivost. 

Or. en 

Obrazložitev 

Okoljska, družbena in etična merila so za številne potrošnike pomembne smernice pri 
odločanju. Zato je treba spodbujati zagotavljanje takšnih informacij. 
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9.6.2010 A7-0109/272 

Predlog spremembe  272 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 38 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 38a 
Nacionalne določbe o posebnih oblikah 

predstavitve 

  

Poleg zahtev iz člena 34 lahko države 
članice uvedejo obvezno shemo, ki 
zagotavlja dodatno predstavitev informacij 
o vsebnosti hranil z uporabo barv in 
besedila.  

Takšne nacionalne sheme se razvijejo v 
skladu s splošnimi načeli in zahtevami iz 
poglavij II in III te uredbe, upoštevajo pa 
rezultate neodvisnih potrošniških raziskav 
in obsežnih posvetovanj z zainteresiranimi 
stranmi.  

Komisija spodbuja in omogoča lažjo 
izmenjavo informacij med državami 
članicami ter med njimi in Komisijo o 
zadevah, povezanih s sprejemanjem in 
izvajanjem nacionalnih shem ter spodbuja 
udeležbo zainteresiranih strani v tem 
procesu. 

Komisija dne …* izvede oceno zbranih 
podatkov o tem, kako potrošniki 
uporabljajo in razumejo različne 
nacionalne sheme, da bi ugotovila, katera 
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shema najbolje deluje in je za evropske 
potrošnike najbolj koristna. Na podlagi 
rezultatov te ocene Komisija pripravi 
predlog o usklajeni evropski shemi za 
označevanje na sprednji strani embalaže. 

 * od prvega dne v mesecu pet let po 
začetku veljavnosti te uredbe 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice morajo imeti možnost uvedbe nacionalne sheme za določeno obdobje, da bi 
kasneje lahko uvedle najbolje delujočo shemo na evropski ravni. 
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9.6.2010 A7-0109/273 

Predlog spremembe  273 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 40 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 40a 
Dodatne določbe za nosilce dejavnosti 

 Države članice lahko sprejmejo ali 
ohranijo nacionalne ukrepe z dodatnimi 
zavezujočimi določbami za nosilce 
dejavnosti, ki se odločijo prostovoljno 
označevati posebnosti živil. 

Or. en 

Obrazložitev 

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted. 
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9.6.2010 A7-0109/274 

Predlog spremembe  274 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

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) in 10, pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 

vedno zagotovljeno dovolj informacij. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da zahteve iz Priloge III (na katero se nanaša člen 10) o živilih, za katere je 
treba pri označevanju vključiti enega ali več dodatnih podatkov (npr. živila, pakirana z 
nekaterimi plini, živila z visoko vsebnostjo kofeina) veljajo tudi za nepredpakirana živila. 
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9.6.2010 A7-0109/275 

Predlog spremembe  275 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga III – točka 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a ŽIVILA, KI VSEBUJEJO 
GLUTAMINSKE KISLINE ALI 

NJIHOVE SOLI 

 3a.1 Živila, ki 
vsebujejo enega 

ali več naslednjih 
aditivov: E620, 

E621, E622, 
E623, E624 in 

E625  

„vsebuje 
sestavine, ki 

povečujejo tek“ 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/276 

Predlog spremembe  276 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga III – točka 3 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. MESO IZ KOMBINIRANIH DELOV 
MESA 

 3b.1 Meso iz 
kombiniranih 
delov mesa, ki 
lahko daje vtis, 

da je narejeno iz 
enega kosa  

„vsebuje 
kombinirane dele 

mesa“, ta 
navedba je 

navedena ob 
imenu živila  

Or. en 

Obrazložitev 

Čeprav je EP zavrnil avtorizacijo trombina, ki se uporablja kot „mesno lepilo“, se 
uporabljajo podobne snovi z enakimi značilnostmi, zahteve po označevanju pa se v državah 
članicah razlikujejo. Potrjeno je, kar je priznala tudi Komisija v svojem osnutku ukrepa glede 
trombina, da se z uporabo takih pripravkov potrošnike lahko zavaja glede stanja končnega 
živila. Da bi preprečili zavajanje potrošnikov, je pomembno določiti zahteve po označevanju. 
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9.6.2010 A7-0109/277 

Predlog spremembe  277 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga III – točka 3 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3c. RIBE ALI ŽIVILA, KI VSEBUJEJO 
RIBE 

 

3c.1 Ribe ali 
živila, ki 

vsebujejo ribe iz 
zaloge, za katero 
velja sanacijski 
načrt, ki ga je 
sprejela EU 

„iz prekomerno 
izkoriščenih 

virov“, ta 
navedba je 

navedena ob 
imenu živila 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri odločanju kupcev za nakup je zelo pomembno, da vedo, ali je stalež rib posamezne vrste 
rib ogrožen. 
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9.6.2010 A7-0109/278 

Predlog spremembe  278 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga  VI – del B – točka 1 – desni stolpec – prvi odstavek 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Olje“, skupaj s 

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

– navedbo značilnega rastlinskega ali 

živalskega izvora. 

„Olje“, skupaj z navedbo značilnega 
rastlinskega ali živalskega izvora. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/279 

Predlog spremembe  279 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga  VI – del B – točka 2 – desni stolpec – prvi odstavek  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Maščoba“, skupaj s 

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

navedbo značilnega rastlinskega ali 

živalskega izvora. 

„Maščoba“, skupaj z navedbo značilnega 
rastlinskega ali živalskega izvora. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/280 

Predlog spremembe  280 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga VI – del B – točka 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Opredelitev kategorije živila Poimenovanje 

17. Skeletno mišičevje vrst sesalcev in perutnine, za 

katero je bilo ugotovljeno, da je primerno za 

prehrano ljudi, z naravno vsebovanim ali 

priraslim tkivom, pri katerem vsebnosti skupne 
maščobe in vezivnega tkiva ne presegata 
vrednosti, navedenih spodaj, in kadar je meso 
sestavina drugega živila. Proizvodi, ki so 

opredeljeni kot „mehansko izkoščeno meso“, so iz 

te opredelitve izključeni. 

 Najvišja vsebnost maščobnega in vezivnega tkiva 
za sestavine pod imenovanjem „… meso“. 

„… meso “ in ime(-na) vrste 

živali, iz katere je meso. 

Vrsta Maščoba 
(%) 

Vezivno 
tkivo (%) 

 

Sesalci (razen kunčjega in 
svinjskega mesa) in vrste 
mešanega mesa, pri 
katerem prevladuje meso 
sesalcev. 

25 25  

Svinjsko meso 30 25  

Perutninsko in kunčje meso 15 10  

Če so te najvišje vrednosti presežene, vendar so vsa 
druga merila za opredelitev „mesa“ izpolnjena, je 
treba vsebnost „… mesa“ ustrezno znižati, seznam 
sestavin pa mora poleg izraza „… meso“ navesti 
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prisotnost maščob in/ali vezivnega tkiva. 

  

Predlog spremembe 

Opredelitev kategorije živila Poimenovanje 

17. Skeletno mišičevje vrst sesalcev in perutnine, za 

katero je bilo ugotovljeno, da je primerno za 

prehrano ljudi, z naravno vsebovanim ali 

priraslim tkivom, in kadar je meso sestavina 

drugega živila. Proizvodi, ki so opredeljeni kot 

„mehansko izkoščeno meso“, so iz te opredelitve 

izključeni. 

„… meso “ in ime(-na) vrste 

živali, iz katere je meso, čemur 
sledita navedba „od tega“ in 
delež v celotnem maščobnem in 
vezivnem tkivu (v %). 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Nesprejemljivo je, da so lahko živalski proizvodi, ki so tudi do 55 % sestavljeni iz 
maščobnega in vezivnega tkiva, označeni kot „meso“. Odstotek maščobnega in vezivnega 
tkiva bi zato moral biti vedno naveden na seznamu sestavin. 
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9.6.2010 A7-0109/281 

Predlog spremembe  281 
Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga VI – del B – točka 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Opredelitev kategorije živila Poimenovanje 

18. Vse vrste proizvodov, ki jih zajema opredelitev 

„mehansko izkoščeno meso“. 

Opredelitev „mehansko izkoščeno 

meso“ in ime(-na) (
3
) vrste živali, 

iz katere je meso pridobljeno. 

 

Predlog spremembe 

Opredelitev kategorije živila Poimenovanje 

18. Vse vrste proizvodov, ki jih zajema opredelitev 

„mehansko izkoščeno meso“. 

„mehansko izkoščeno meso “ in 

ime(-na)(
3
) vrste živali, iz katere 

je meso pridobljeno, čemur 
sledita navedba „od tega“ in 
delež v celotnem maščobnem in 
vezivnem tkivu (v %) 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej zgoraj. Odstotek maščobnega in vezivnega tkiva bi moral biti vedno naveden na seznamu 
sestavin. 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Kadar se trdno živilo pojavlja v tekočem 

mediju, se prav tako navede odcejena neto 

teža živila. 

Za namene te točke „tekoči medij“ pomeni 

naslednje proizvode, po možnosti v 

mešanicah in tudi kadar so zamrznjeni ali 

na hitro zamrznjeni, če je tekočina samo 

dodatek bistvenim elementom navedenega 

pripravka in tako ni odločilen dejavnik za 

nakup: voda, vodne raztopine soli, slanica, 

vodne raztopine živilskih kislin, kis, vodne 

raztopine sladkorjev, vodne raztopine 

drugih snovi za sladkanje, sadni ali 

zelenjavni sokovi pri sadju ali zelenjavi. 

5. Kadar se trdno živilo pojavlja v tekočem 

mediju, se prav tako navede odcejena neto 

teža živila. Cena za kilogram takega živila 
se osnuje izključno na odcejeni neto teži. 

Za namene te točke „tekoči medij“ pomeni 

naslednje proizvode, po možnosti v 

mešanicah in tudi kadar so zamrznjeni ali 

na hitro zamrznjeni, če je tekočina samo 

dodatek bistvenim elementom navedenega 

pripravka in tako ni odločilen dejavnik za 

nakup: voda, vodne raztopine soli, slanica, 

vodne raztopine živilskih kislin, kis, vodne 

raztopine sladkorjev, vodne raztopine 

drugih snovi za sladkanje, sadni ali 

zelenjavni sokovi pri sadju ali zelenjavi. 

Or. en 

Obrazložitev 

S to določbo se prepreči zavajanje potrošnikov glede označene cene. 

 

 

 


