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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Nosilci živilske dejavnosti pri 

dejavnostih pod svojim nadzorom ne 

spremenijo informacij, ki spremljajo 

živilo, če bi takšne spremembe zavajale 

končnega potrošnika ali drugače znižale 

raven varstva potrošnikov, zlasti v zvezi z 

zdravjem. 

2. Oseba, odgovorna za informacije o 

živilu, je nosilec živilske dejavnosti, ki da 

prva živilo v promet na trg Unije, ali, kjer 

je to ustrezno, nosilec živilske dejavnosti, 

pod čigar imenom ali nazivom podjetja se 

živilo trži. 

3. Nosilci živilske dejavnosti, ki prvič 

dajejo na trg živila, namenjena za ponudbo 

končnemu potrošniku ali obratom javne 

prehrane, zagotovijo prisotnost in točnost 

informacij o živilih v skladu z veljavno 

zakonodajo o informacijah o živilih. 

3. Nosilci živilske dejavnosti, ki prvič 

dajejo na trg živila, namenjena za ponudbo 

končnemu potrošniku ali obratom javne 

prehrane, zagotovijo prisotnost in točnost 

informacij o živilih v skladu z veljavno 

zakonodajo o informacijah o živilih. 

4. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 

odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 

dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 

živilih, delujejo s potrebno skrbnostjo, da v 

mejah svojih zadevnih dejavnosti 

zagotovijo upoštevanje veljavnih zahtev po 

informacijah o živilih, zlasti tako, da ne 

dobavljajo živil, za katere na podlagi 

informacij, ki jih imajo kot strokovnjaki, 

vedo ali menijo, da niso skladna z 

zahtevami. 

4. Nosilci živilske dejavnosti, ki so 

odgovorni za maloprodajo ali distribucijske 

dejavnosti, ki ne vplivajo na informacije o 

živilih, delujejo s potrebno skrbnostjo, da v 

mejah svojih zadevnih dejavnosti 

pomagajo pri zagotavljanju skladnosti z 

zahtevami po informacijah o živilih, zlasti 

tako, da ne dobavljajo živil, za katere na 

podlagi informacij, ki jih imajo kot 

strokovnjaki, vedo ali menijo, da niso 

skladna s temi zahtevami. 
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