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9.6.2010 A7-0109/292 

Predlog spremembe  292 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavke 2 – točka e b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  eb) „obrtno proizvedeno živilo”: živilo, ki 

je bilo proizvedeno v podjetju, vpisanem 

po nacionalnem obrtnem pravu v 

nacionalni obrtni register, in ki je bilo 

proizvedeno neposredno za potrošnika; 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/293 

Predlog spremembe  293 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

 

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

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  ac) tako da mesni izdelki zbujajo vtis, da 

gre za raščen kos mesa, čeprav je izdelek 

sestavljen iz kosov mesa. V takih primerih 

mora biti izdelek na prednji strani 

embalaže označen z navedbo „oblikovano 

meso – sestavljeno iz kosov mesa”. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/294 

Predlog spremembe  294 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 20 – odstavek 1 – 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) pijače, ki vsebujejo alkohol. Komisija 

pripravi poročilo po [petih letih od začetka 

veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 

tega odstavka za te izdelke, temu poročilu 

pa lahko priloži posebne ukrepe za 

določitev pravil za zagotavljanje 

informacij potrošnikom o hranilni 

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. de 
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9.6.2010 A7-0109/295 

Predlog spremembe  295 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

 

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 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 s posebno 

označbo količin nasičenih maščobnih 

kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 

posebej označena vsebnost sladkorjev, 

natrija s posebno označbo vsebnosti soli, 

balastnih snovi. 

Or. de 



 

AM\819929SL.doc  PE441.840v01.00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.6.2010 A7-0109/296 

Predlog spremembe  296 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

 

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 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Označba hranilne vrednosti lahko 

vključuje tudi količine ene ali več 

naslednjih snovi: 

(2) Označba hranilne vrednosti lahko poleg 

tega vključuje tudi količine ene ali več 

naslednjih snovi: 

(a) transmaščobe; (a) transmaščobe; 

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

(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (c) večkrat nenasičene maščobne kisline; 

(d) poliole; (d) poliole; 

 (da) holesterol; 

(e) škrob; (e) škrob; 

(f) prehranske vlaknine;  

(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. 

(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; 

 (ha) druge snovi iz dela A Priloge XIII in 

sestavne dele teh hranilnih snovi 

 (hb) druge snovi v smislu Uredbe (ES) 

št. 1925/2006. 

Or. de 
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