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9.6.2010 A7-0109/320 

Predlog spremembe  320 

Corinne Lepage, Antonyia Parvanova 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

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

Predlog uredbe 

Article 17 – paragraph 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 

največja površina je manjša od 10 cm
2
, je 

obvezna navedba podatkov iz 

člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 

oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 

zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 

voljo na zahtevo potrošnika. 

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 

največja površina je manjša od 50 cm
2
, je 

obvezna navedba podatkov iz 

člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) ter člena 

29(1)(a) na embalaži ali oznaki. Nadaljnje 

navedbe na embalaži so možne na 

prostovoljni podlagi. Podatki iz 

člena 9(1)(b) se zagotovijo z drugimi 

sredstvi ali so na voljo na zahtevo 

potrošnika. 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.6.2010 A7-0109/321 

Predlog spremembe  321 

Corinne Lepage, Antonyia Parvanova 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

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

Predlog uredbe 

Annex IV - indent 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

živila v embalaži ali posodi, katere 

največja površina je manjša od 25 cm
2
; 

živila v embalaži ali posodi, katere 

največja površina je manjša od 50 cm
2
; 

energijska vrednost, določena v 

členu 29(1)(a), se navede v osrednjem 

vidnem polju; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/322 

Predlog spremembe  322 

Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

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

Predlog uredbe 

Annex I – point 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Označba hranilne vrednosti“ ali 

„označevanje hranilne vrednosti“ so 

informacije, ki vsebujejo: 

1. „Označba hranilne vrednosti“ ali 

„označevanje hranilne vrednosti“ so 

informacije, ki določajo: 

(a) energijsko vrednost; ali (a) energijsko vrednost; ali 

(b) energijsko vrednost ter eno ali več od 

naslednjih hranilnih snovi: 

(b) energijsko vrednost ter eno ali več od 

naslednjih hranilnih snovi in njihovih 

sestavin: 

– maščobe; – maščobe; 

– ogljikove hidrate; – ogljikove hidrate; 

– vlaknine; – vlaknine; 

– beljakovine; – beljakovine; 

– sol; – sol; 

– vitamine in minerale iz točke 1 dela A 

Priloge XI, navedene v znatnih količinah, 

kakor je določeno v točki 2 dela A Priloge 

XI; 

– vitamine in minerale iz točke 1 dela A 

Priloge XI, navedene v znatnih količinah, 

kakor je določeno v točki 2 dela A Priloge 

XI; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/323 

Predlog spremembe  323 

Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

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

Predlog uredbe 

Annex VIII – point 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Označba neto količine ni obvezna v 

primeru živil: 

1. Označba neto količine ni obvezna v 

primeru živil: 

(a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 

prostornino ali maso in se prodajajo po 

kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca ali 

(a) ki lahko v precejšnji meri izgubijo 

prostornino ali maso in se prodajajo po 

kosih ali stehtajo v prisotnosti kupca,  

(b) katerih neto količina je manjša od 5 g 

ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 

začimbe in zelišča. 

(b) katerih neto količina je manjša od 5 g 

ali 5 ml; vendar ta določba ne velja za 

začimbe in zelišča; ali 

 (ba) ki se navadno prodajajo po kosih in 

če je mogoče njihovo število razločno in 

zlahka videti ter prešteti skozi embalažo, 

ali če je njihovo število navedeno na 

oznaki. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/324 

Predlog spremembe  324 

Carl Haglund 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

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

Predlog uredbe 

Article 16 – paragraph 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 bodo 

podatki navedeni v uradnem in 

regionalnih jezikih zadevne države 

članice. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0109/325 

Predlog spremembe  325 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

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

Predlog uredbe 

Article 35 a (new) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Article 35a 

  1. Komisija v z delegiranimi akti v skladu 

s členom 49a in pod pogoji iz členov 49b 

in 49c do ...* določi enoten znak za boljšo 

hrano, ki potrošnikom pomaga ugotoviti, 

katero živilo v posamezni kategoriji je bolj 

zdravo. 

 2. Enotni znak za boljšo hrano lahko 

nosijo živila, ki ustrezajo merilom, ki jih je 

Komisija opredelila z delegiranimi akti v 

skladu s členom 49a in pod pogoji iz 

členov 49b in 49c. 

 3. Pri določitvi meril iz odstavka 2 se 

upošteva predvsem: 

 (a) celotna hranilna sestava živil in 

vsebnost hranilnih snovi, katerih vpliv na 

zdravje je znanstveno dokazan; 

 (b) vloga in pomen živila (ali kategorije 

živil) in njihov prispevek k prehrani 

prebivalstva. 

 Merila temeljijo na znanstvenih 

dognanjih o prehrani in prehranjevanju 

ter njuni povezanosti z zdravjem. 

 Komisija pri določitvi meril od Agencije 

zahteva, da v 12 mesecih zagotovi 

ustrezno izvedensko mnenje. 

 ____________________ 
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* UL, vstavi datum: 1. januarja, tri leta po 

dnevu sprejetja te uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Enotni znak za boljšo hrano naj bi potrošnikom pomagal ugotoviti, katero živilo v posamezni 
kategoriji je bolj zdravo. Znak pomeni, da izdelki izpolnjujejo na primer merila glede nižjih 
ravni nasičenih maščob, sladkorja, soli in višjih ravni prehranskih vlaken. Z izbiro živila z 
oznako boljše hrane je potrošnikom lažje izboljšati svojo prehrano, to pa vodi v boljše 
zdravje. Merila, ki so določena v natančnem znanstvenem postopku, pa lahko usmerjajo tudi 
industrijo pri preoblikovanje in posodabljanju izdelkov. Znak boljše hrane omogoča, da se ob 
nakupu z enim samim pogledom odločimo za zdravo živilo. Živila, označena s tem znakom so 
primerna za vse zdrave posameznike. To niso dietna živila, ampak so namenjena vsakomur, ki 
se želi zdravo prehranjevati. 

 

 


