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9.6.2010 A7-0109/308 

Predlog spremembe  308 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 28 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Prav tako je potrošnikom pomembno 
zagotoviti informacije o drugih 
alkoholnih pijačah. Posebna pravila 
Skupnosti že obstajajo za označevanje 
vina. Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z 
dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga 
za vino določa izčrpen sklop tehničnih 
standardov, ki v celoti zajemajo vse 
enološke prakse, metode proizvodnje ter 
načine predstavitve in označevanja vin, 
kar zagotavlja, da so zajete vse stopnje 
verige ter da so potrošniki zaščiteni in 
ustrezno informirani. Ta zakonodaja 
zlasti natančno in izčrpno opisuje snovi, 
ki se bodo najverjetneje uporabljale v 
proizvodnem postopku, skupaj s pogoji za 
njihovo uporabo prek pozitivnega 
seznama enoloških praks in obdelav, pri 
čemer je vsakršna praksa, ki ni vključena 
v seznam, prepovedana. Zato je vino na tej 
stopnji primerno izvzeti iz obveznosti 
navedbe sestavin in označbe hranilne 
vrednosti. Za 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 

črtano 
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žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 ter z namenom 
zagotoviti skladen pristop in skladnost s 
pogoji, določenimi za vino, se uporabljajo 
iste izjeme. Vendar bo Komisija pripravila 
poročilo po petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe in lahko po potrebi 
predlaga posebne zahteve v okviru te 
uredbe.  

Or. en 

Obrazložitev 

Tudi alkohol je živilo, zato je treba navesti informacije o hranilni vrednosti. 
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9.6.2010 A7-0109/309 

Predlog spremembe  309 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 29 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Navedba države izvora ali kraja 
porekla živila je obvezna, kadar koli je 
verjetno, da bo pomanjkanje teh informacij 

potrošnika zavedlo glede prave države 

izvora ali kraja porekla navedenega 

izdelka. V drugih primerih je odločitev o 
navedbi države izvora ali kraja porekla 
prepuščena nosilcem živilske dejavnosti. V 
vsakem primeru navedba države izvora ali 
kraja porekla potrošnika ne sme zavajati in 

mora temeljiti na jasno opredeljenih 

merilih, ki zagotavljajo enake konkurenčne 

pogoje za industrijo in izboljšujejo 

potrošnikovo razumevanje informacij v 

zvezi z državo izvora ali krajem porekla 

živila. Takšna merila se ne smejo 
uporabljati za navedbe, povezane z 
imenom ali naslovom nosilca živilske 

dejavnosti. 

(29) Navedba države ali kraja porekla 
živila je obvezna v skladu s členom 9(1)(i) 
in kadar koli je verjetno, da bo 
pomanjkanje teh informacij potrošnika 

zavedlo glede prave države izvora ali kraja 

porekla navedenega izdelka. V drugih 
primerih navedba države izvora ali kraja 

porekla potrošnika ne sme zavajati in mora 

temeljiti na jasno opredeljenih merilih, ki 

zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za 

industrijo in izboljšujejo potrošnikovo 

razumevanje informacij v zvezi z državo 

izvora ali krajem porekla živila. Takšna 

merila se ne uporabljajo za navedbe, 
povezane z imenom ali naslovom nosilca 

živilske dejavnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Potrošniki imajo pravico vedeti, od kod izvira njihova hrana, zlasti meso in kmetijski 

proizvodi. V nobenem primeru ne sme biti možnosti zavajanja potrošnika. 
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9.6.2010 A7-0109/310 

Predlog spremembe  310 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 34 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 

potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 

njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 

zagotoviti navedbo informacij o vsebnosti 

hranilnih snovi zlasti mešanih alkoholnih 
pijač. 

(34) Na splošno se potrošniki ne zavedajo 

potencialnega prispevka alkoholnih pijač k 

njihovi splošni prehrani. Zato je primerno 

zagotoviti navedbo informacij o energijski 
vrednosti in vsebnosti sladkorja 
alkoholnih pijač. 

Or. en 

Obrazložitev 

Tudi alkohol je živilo, zato je treba navesti informacije o hranilni vrednosti. Najpomembnejše 

so kalorije, saj se večina potrošnikov ne zaveda visoke kalorične vrednosti alkoholnih pijač, 

in sladkor, ki je pomemben za diabetike. 
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9.6.2010 A7-0109/311 

Predlog spremembe  311 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Te smernice vključujejo najmanjšo 
dovoljeno velikost črk. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nesmiselno je navesti informacije za potrošnike, če so nečitljive. Najmanjša dovoljena 

velikost črk mora biti sestavni del smernic o čitljivosti. 
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9.6.2010 A7-0109/312 

Predlog spremembe  312 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
 

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). 

Pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola, je 
obvezno označiti le energijsko vrednost in 
vsebnost sladkorja. 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). 

Or. en 

Obrazložitev 

Tudi alkohol je živilo, zato je treba navesti informacije o hranilni vrednosti. Najpomembnejše 

so kalorije, saj se večina potrošnikov ne zaveda visoke kalorične vrednosti alkoholnih pijač, 

in sladkor, ki je pomemben za diabetike. 



 

AM\819888SL.doc  PE441.840v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.6.2010 A7-0109/313 

Predlog spremembe  313 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
Corinne Lepage 
 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 31 – odstavka 1 in 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Količina energije in hranilnih snovi ali 

njihovih sestavnih delov iz člena 29(1) 

in (2) se izrazi z merskimi enotami iz 

dela A Priloge XIII. 

1. Količina energije in hranilnih snovi ali 

njihovih sestavnih delov iz člena 29(1) 

in (2) se izrazi z merskimi enotami iz 

dela A Priloge XIII in v skladu s členom 
34. 

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok. 

2. „Obvezna označba hranilne vrednosti 
na sprednji strani“  vključuje količino 
energijske vrednosti v kcal v skladu z 
določbami člena 29(1)(a) in obvezne 
hranilne vrednosti iz člena 29(1)(b), 
izražene v gramih na obrok. 

 Navedena je v jasni obliki po naslednjem 
vrstnem redu: energijska vrednost, 
maščobe, nasičene maščobne kisline, 
sladkorji in sol. 

 2a. „Obvezna označba hranilne vrednosti 
na sprednji strani“  vključuje količino 
energijske vrednosti v kcal in vse obvezne 
hranilne snovi iz člena 29(1), po potrebi 
pa tudi hranilne snovi iz člena 29(2), 
katerih označba je neobvezna. 

 Navede se, kot je primerno, po vrstnem 
redu, ki je določen v delu C Priloge XIII, 
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in sicer na 100 g/ml in na obrok. 

 Navede pa se v obliki tabele s 
poravnanimi številkami. 

Or. en 

Obrazložitev 

Informacije o ključnih hranilnih vrednostih za potrošnike (energijska vrednost +4) morajo 

biti navedene na sprednji strani embalaže za en obrok, o vseh ostalih pa na zadnji strani, in 

sicer v obliki jasne tabele, na obrok in na 100 g/ml. 
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9.6.2010 A7-0109/314 

Predlog spremembe  314 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter, Jill Evans 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
Corinne Lepage 
 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 31 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 

izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 

točke 1 dela A Priloge XI. 

3. Poleg zahtev iz odstavka 2 „obvezna 
označba hranilne vrednosti na sprednji 
strani“ vključuje tudi navedbo naslednjih 
razlagalnih elementov za vse posamezne 
hranilne snovi iz člena 29(1)(b): 

 (a) informacije o visoki, srednji ali nizki 
ravni vsebnosti hranilnih snovi v zeleni, 
rumeni ali rdeči barvi; in 

 (b) delež referenčnih vnosov iz dela B 
Priloge XI na obrok. Komisija pred 
potekom šestih mesecev po začetku veljave 
te uredbe in ob upoštevanju priporočil 
Evropske agencije za varnost hrane in 
neodvisnih raziskav določi vrednosti 
referenčnega vnosa energije in izbranih 
hranilnih snovi poleg vitaminov in 
mineralov, ki jih je treba dodati v del B 
Priloge XI. Namen navedenih ukrepov je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z delegiranimi akti v skladu s 
členom 49a ter pod pogoji iz členov 49b in 
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49c. 

 To mora biti obvezno samo za naslednje 
kategorije živil: 

 – pripravljene jedi; 

 – pripravljena živila živalskega izvora; 

 – predpakirani prigrizki in sendviči; 

 – žitni kosmiči; 

 – brezalkoholne pijače razen mleka in 
sodnih sokov, kot so opredeljeni v 
Direktivi Sveta 2001/112/ES z dne 20. 
decembra 2001 o sadnih sokovih in 
nekaterih podobnih proizvodih, 
namenjenih za prehrano ljudi1; 

 – druga predelana pripravljena in 
polpripravljena živila;  

 Za druga živila, ki ne spadajo v navedene 
kategorije, sta točki a in b neobvezni. 

 Priporočeni vnos za nizko (zeleno), 
srednjo (rumeno) in visoko (rdečo) raven 
vsebnosti hranilnih snovi se opredeli na 
100 g/ml in sprejme z delegiranimi akti v 
skladu s členom 49a ter pod pogoji iz 
členov 49b in 49c, na podlagi mnenja 
Evropske agencije za varnost hrane. 

 Kadar je označba za vitamine in minerale 

na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 

referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 

Priloge XI. 

 
1 UL L 10, 12.1.2002, str. 58. 

Or. en 

Obrazložitev 

Označba na sprednji strani embalaže zapletenih živil, pri katerih je lahko hranilna vrednost 

zelo različna in ni očitna, mora biti hitro razumljiva za potrošnike, ravno to pa bo doseženo s 

pomočjo barvnega kodiranja. Kombinacija z dnevnimi orientacijskimi vrednostmi (GDA) bo 

zagotovila temeljitejši pregled in natančnejše smernice glede hranilne vrednosti 

najpomembnejših hranil. Ta predlog spremembe mora biti sprejet skupaj s predlogom 

spremembe 150 za zagotovitev, da bodo velikosti obrokov realistični in razumljivi za 

povprečnega potrošnika. 



 

AM\819888SL.doc  PE441.840v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.6.2010 A7-0109/315 

Predlog spremembe  315 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
Corinne Lepage 
 

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 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  1a. Dodatne oblike navedb iz odstavka 1 
lahko vsebujejo primerjalne kazalce, ki 
potrošnikom pomagajo pri oceni hranilne 
vrednosti živila in razumevanju 
posameznih ravni vsebnosti maščob, 
nasiščenih maščobnih kislin, soli in 
sladkorja. Za te kazalce ne veljajo profili 
hranil, določeni v skladu s členom 4(1) 
Uredbe (ES) št. 1924/2006, ko so del 
sestavljene oblike navedbe ali označbe, ki 
jo potrdi država članica. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dodatne oblike navedbe (na primer barvno kodiranje, pojasnjevalne informacije, % dnevne 

orientacijske vrednosti) so informacije in ne navedbe o hranilni vrednosti, kar je treba v 

uredbi dodatno pojasniti. Takšni razlagalni elementi, ki so bili dokazani na podlagi 

zanesljivih in neodvisnih znanstvenih študij, potrošnikom pomagajo pri razumevanju 

posameznih elementov označb hranilne vrednosti. 
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9.6.2010 A7-0109/316 

Predlog spremembe  316 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
Corinne Lepage 
 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 34 – odstavki 1 do 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podatki iz člena 31(2) v zvezi z obvezno 
označbo hranilne vrednosti se vključijo v 
osrednje vidno polje na oznaki. Po potrebi 
so navedeni skupaj v jasni obliki v 
naslednjem vrstnem redu: energijska 
vrednost, nasičenih maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in soli. 

črtano 

2. Označba hranilne vrednosti v zvezi s 
hranilnimi snovmi iz člena 29(2) se 
navede skupaj na enem mestu in po 
potrebi v vrstnem redu, ki je določen v 
delu C Priloge XIII. 

 

Kadar ta označba hranilne vrednosti ni v 
osrednjem vidnem polju, se navede v 
obliki tabele s poravnanimi številkami, če 
prostor to dopušča. Kadar prostor tega ne 
dopušča, se označba navede v linearni 
obliki. 

 

3. Če je obvezna označba hranilne 
vrednosti navedena skupaj z označbo 
hranilnih snovi iz člena 29(2), je vrstni 
red navedbe energetske vrednosti in 
hranilnih snovi, vključen v označbo, enak 
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vrstnemu redu iz dela C Priloge XIII, kot 
je primerno. 

Or. en 

Obrazložitev 

To besedilo je treba črtati zaradi uskladitve s predlogom spremembe k členu 31(3), ki uvaja 

mešani sistem označevanja. 
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9.6.2010 A7-0109/317 

Predlog spremembe  317 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
 

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 2.1 – druga vrstica 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„s sladilom(-i)“, ta navedba je navedena ob 

imenu živila 

„s sladilom(-i)“, ta navedba je navedena ob 

imenu živila v osrednjem vidnem polju 

Or. en 

Obrazložitev 

Sladila morajo biti navedena za sprednji strani embalaže, s čimer se zagotovi, da potrošniki 

ne bi bili zavedeni, zlasti pri izdelkih, za katere se pri oglaševanju navaja, da vsebujejo nizko 

ali zanemarljivo količino sladkorja, medtem ko so jim dodana umetna sladila za zmanjšanje 

vsebnosti sladkorja. 
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9.6.2010 A7-0109/318 

Predlog spremembe  318 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga XI – del B 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Energijska vrednost ali hranilna snov
 Priporočeni vnos 

Energijska vrednost  8400 kJ 
(2000 kcal) 

Skupna maščoba  70 g 

Nasičene maščobne kisline  20 g 

Ogljikovi hidrati  230 g 

Sladkorji   90 g 

Sol   6 g 

Hranilna snov  Priporočeni vnos
* 

Maščobe 

Nasičene maščobne kisline 

Sladkor 

Sol 

Beljakovine 

Ogljikovi hidrati 

Vlaknine 

Naravne transmaščobe 

Umetne transmaščobe 

 *Priporočeni vnos se sprejme z 
delegiranimi akti v skladu s členom 49a 
ter pod pogoji iz členov 49b in 49c, na 
podlagi mnenja Evropske agencije za 
varnost hrane. 

Or. en 

Obrazložitev 

The values currently foreseen are taken over from industry recommendations and should be 
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revised. The UK Food Standards Agency and WHO have voiced reservations specifically with 

regard to the sugar value. Moreover, in summer 2009, EFSA has been asked to review the 

existing population reference intakes in the light of new scientific evidence and taking into 

account more recent national recommendations. In its 2010 opinion, EFSA comes to the 

conclusion that no recommendations for sugar can be given due to the insufficient data 

available. It is therefore reasonable to further weigh scientific findings before establishing 

reference values that are not generally accepted. 
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9.6.2010 A7-0109/319 

Predlog spremembe  319 
Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Kartika Tamara Liotard 
v imenu skupine GUE/NGL 

Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) 
 

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

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

Predlog uredbe 
Priloga XIII – del C – tabela (novo) 
 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Energijska vrednost kJ in kcal Energijska vrednost kcal 

maščoba g maščoba g 

od tega  

– nasičene 

maščobne kisline 

g nasičene maščobne 

kisline 

g 

– transmaščobe g sladkor g 

– mono-nenasičene 
maščobne kisline 

g Sol g 

– poli-nenasičene 
maščobne kisline 

g beljakovine g 

ogljikovi hidrati g ogljikovi hidrati g 

od tega  

– sladkorji g vlaknine g 

– polioli g naravne 
transmaščobe 

g 

– škrob g umetne 
transmaščobe 

g 

vlaknine g mono-nenasičene 
maščobne kisline 

g 

beljakovine g poli-nenasičene g 
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maščobne kisline 

Sol g polioli g 

  holesterol g 

  škrob g 

  vitamini in minerali enote, opredeljene v 
točki 1 dela A 
Priloge XI 

  druge snovi enote, ki ustrezajo 
posameznim 
zadevnim snovem 

 

Or. en 

 

 


