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9.6.2010 A7-0109/307 

Predlog spremembe  307 
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 
Priloga VI – del C 
 

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 dodatno, torej kot ponovitev, 
predloži v drugih oblikah navedbe, in 
po potrebi na drugem mestu na 
embalaži, na primer z grafičnimi 
prikazi ali simboli, če so izpolnjene 
naslednje osnovne zahteve: 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/299 

Predlog spremembe  299 
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 33 – Odstavek 1 – Točki b in c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

b) temelji na referenčnih vnosih v 
skladu s prilogo XI del B ali na 
veljavnih znanstvenih  spoznanjih 
glede vnosa energijskih ali hranilnih snovi 
in 

c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku. 

c) je podprta z znanstvenimi dokazi o 
razumevanju in uporabi navedbe 
informacij pri povprečnem potrošniku. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/300 

Predlog spremembe  300 
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 34 – Odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 
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9.6.2010 A7-0109/301 

Predlog spremembe  301 
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 
Poglavje VII 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

POGLAVJE VII 
RAZVOJ NACIONALNIH SHEM 

črtano 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/302 

Predlog spremembe  302 
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 50 – Odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V členu 7 Uredbe (ES) št. 1924/2006 
se prvi in drugi odstavek nadomestita z 
naslednjim: 

(1) V členu 7 Uredbe (ES) 
št. 1924/2006 se prvi in drugi odstavek 
nadomestita z naslednjim: 

„Obveznost in načini zagotavljanja 
informacij na podlagi [poglavja IV, 
oddelek 3 Uredbe (ES) št. … Evropskega 
parlamenta in Sveta]* v primeru podane 
zdravstvene in/ali prehranske trditve se 
uporabljajo smiselno, razen pri splošnem 
oglaševanju.  

„Obveznost in načini zagotavljanja 
informacij na podlagi [poglavja IV, 
oddelek 3 Uredbe (ES) št. … Evropskega 
parlamenta in Sveta]* v primeru podane 
zdravstvene trditve se uporabljajo 
smiselno, razen pri splošnem oglaševanju 

Poleg tega in odvisno od primera, se 
količina(-e) snovi, na katero oziroma na 
katere se nanašajo prehranske ali 
zdravstvene trditve, ki niso navedene v 
oznaki hranilne vrednosti, navede v istem 
vidnem polju kot označba hranilne 
vrednosti in na način, ki je v skladu s členi 
30 do 32 [Uredbe (ES) št. …]. 

Poleg tega in odvisno od primera, se 
količina(-e) snovi, na katero oziroma na 
katere se nanašajo zdravstvene trditve, ki 
niso navedene v oznaki hranilne vrednosti, 
navede v istem vidnem polju kot označba 
hranilne vrednosti in na način, ki je v 
skladu s členi 30 do 32 [Uredbe (ES) 
št. …].“ 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/303 

Predlog spremembe  303 
Renate Sommer, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Seeber, Peter Liese 
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 50 – odstavek -1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (- 1 a) V členu 4 Uredbe (ES) št. 
1924/2006 se prvi in drugi odstavek 
nadomestita z naslednjim: 

 
Člen 4 

Pogoj za uporabo zdravstvenih trditev 
 
(1) Do 31. decembra 2011 Komisija 
določi v skladu s postopkom iz člena 
25(2) specifične profile hranilne 
vrednosti, vključno z izjemami, ki jim 
morajo ustrezati živila ali določene 
kategorije živil, da lahko nosijo 
zdravstvene trditve, ter pogoje za 
uporabo zdravstvenih trditev za živila 
ali kategorije živil glede profilov 
hranilnih vrednosti.  
 
Nepredelana osnovna živila , predelana 
običajna osnovna živila ter živila brez 
bistvenega vnosa hranilnih snovi, na 
katerih temeljijo profili hranilnih 
vrednosti, so izvzeta iz profilov hranilnih 
vrednosti. Države članice opredelijo 
predelana običajna osnovna živila na 
svojem ozemlju. 
 
Profili hranilnih vrednosti za živila in/ali 
določene kategorije živil se določijo, 
zlasti ob upoštevanju naslednjih 
dejavnikov: 
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(a) količin maščob/nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov/sladkorjev in 
soli/natrija, ki jih vsebuje zadevno živilo; 
 
(b) vloga in pomen živila (ali kategorije 
živila) in njegovega prispevka k 
prehrani prebivalstva na splošno ali po 
potrebi določenih rizičnih skupin, 
vključno z otroki; 
 
(c) skupna sestava hranilne vrednosti 
živila in prisotnosti hranilnih snovi, 
katerih učinek na zdravje je znanstveno 
dokazan. 
 
Profile hranilnih vrednosti, ki temeljijo 
na znanstvenih dognanjih o prehrani in 
njihovem pomenu za zdravje, pripravijo 
organi v skladu z znanstvenimi načeli. 
 
Pri določitvi profilov hranilnih vrednosti 
Komisija upošteva priporočila organa, ki 
so osredotočena na naslednja osrednja 
vprašanja: 
 
(i) ali se profili hranilnih vrednosti za 
živila pripravijo na splošno in/ali za 
kategorije živil 
 
(ii) izbira in uravnoteženost hranilnih 
snovi, ki jih je treba upoštevati 
 
(iii) izbira referenčne 
kakovosti/referenčne osnove za profile 
hranilnih vrednosti 
 
(iv) načelo izračuna za profile hranilnih 
vrednosti 
 
(v) izvedljivost in preizkušanje 
predlaganega sistema. 
 
Pri določitvi profilov hranilnih vrednosti 
Komisija opravi posvetovanja z 
interesnimi skupinami, zlasti z nosilci 
živilske dejavnosti in združenji 



 

AM\P7_AMA(2010)0109(298-307)_DE.doc  PE441.840v01-00 

SL In Vielfalt geeint SL 

potrošnikov. 

Or. de 

Obrazložitev 

Das Datum, zu dem die Nährwertprofile vorgelegt werden müssen, bedarf einer Korrektur. 
Da Grundnahrungsmittel, wie Brot und Käse, die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Nährstoffen und Substanzen gewährleisten, also unverzichtbar sind, müssen 
sie von den Nährwertprofilen ausgenommen werden. Auch Lebensmittel, die keinen 
signifikanten Beitrag zur Aufnahme derjenigen Nährstoffe liefern, auf denen die 
Nährwertprofile basieren, wie Hustenbonbons oder Kaugummi, sollten ausgenommen 
werden. Die Entwicklung der Nährwertprofile muss wissenschaftlich valide durch die 
Behörde (EFSA) erfolgen, um Willkür auszuschließen. Die Anpassung der Faktoren für die 
Erstellung der Nährwertprofile folgt der Realität. Die Änderung in (2) b) ist notwendig, da es 
anderenfalls zu einer verwirrenden doppelten bis dreifachen Kennzeichnung ein- und 
desselben Nährstoffes im Rahmen der Lebensmittelkennzeichnung käme. 
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9.6.2010 A7-0109/304 

 

Predlog spremembe  304 
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 
Priloga I – številka 9 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

9. „polioli“ so ogljikovi hidrati, ki so 
reducirani mono-, di-, oligo- ali 
polisaharidi in so navedeni med 
odobrenimi sladili; 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/305 

Predlog spremembe  305 
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 
Priloga IV – alinea 17 a (novo) in b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  – ročno narejeni proizvodi 

 – živila v neposredni kmetijski prodaji 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/306 

Predlog spremembe  306 
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 
Priloga V – del C a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Del Ca – posebne zahteve za označevanje 
črev za klobase 

Na seznamu sestavin je črevo za klobase 
navedeno kot: 

–  „naravno črevo”, če izvira iz 
prebavnega trakta parkljarjev in se 
uporablja za izdelavo klobas; 

–  „naravno kolagensko črevo”, če je 
črevo za izdelavo klobas narejeno iz 
naravno pridobljenega kolagena; 

– „umetno črevo“ v vseh drugih primerih. 

Če umetno črevo ni užitno, mora biti to 
ustrezno označeno. 

Or. de 
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9.6.2010 A7-0109/307 

Predlog spremembe  307 
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 
Priloga VI – del C  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kislina Kislina 

Regulator kislosti 
Sredstvo proti sprijemanju 
Sredstvo proti penjenju 
Antioksidant 
Sredstvo za povečanje prostornine 
Barvilo 
Emulgator 
Emulgirne soli 
Utrjevalec 
Sredstvo za ojačanje arome (ojačevalec 
arome) 
Sredstvo za obdelavo moke 
Želirno sredstvo 
Glazirno sredstvo 
Sredstvo za ohranjanje vlage 
Modificirani škrob 

Regulator kislosti 
Sredstvo proti sprijemanju 
Sredstvo proti penjenju 
Antioksidant 
Sredstvo za povečanje prostornine 
Barvilo 
Emulgator 
Emulgirne soli 
Utrjevalec 
Sredstvo za ojačanje arome (ojačevalec 
arome) 
Sredstvo za obdelavo moke 
Želirno sredstvo 
Glazirno sredstvo 
Sredstvo za ohranjanje vlage 
Modificirani škrob 
Ekstrakt celuloze* 

Konzervans 
Potisni plin 
Sredstvo za vzhajanje 
Stabilizator 
Sladilo 
Sredstvo za zgostitev (gostila) 

Konzervans 
Potisni plin 
Sredstvo za vzhajanje 
Stabilizator 
Sladilo 
Sredstvo za zgostitev (gostila) 

 Ni treba navesti značilnega imena ali številke ES. 

Or. de 

 
 


