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9.6.2010 A7-0109/350 

Predlog spremembe  350 
Oreste Rossi, Giovanni La Via, Giancarlo Scottà in drugi 
 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavek 2 – točka q a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (qa) „izdelek iz ene sestavine“ pomeni 

vsako živilo, razen soli, sladkorja, začimb, 

vode, aditivov, arom ali encimov, ki 

vsebuje samo eno sestavino; 

Or. en 
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Predlog spremembe  351 
Oreste Rossi, Giovanni La Via, Giancarlo Scottà in drugi 
 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 9 – odstavek 1 – točka i 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) država izvora ali kraj porekla v 

primerih, kadar bi pomanjkanje teh 

podatkov lahko bistveno zavedlo 

potrošnika glede prave države izvora ali 

kraja porekla živila, zlasti če bi 

informacije, priložene živilu, ali oznaka kot 

celota sicer pomenile, da ima živilo 

drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 

takšnih primerih je navedba v skladu s 

pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 

določenimi v skladu s členom 35(5); 

(i) država izvora ali kraj porekla morata 

biti navedena pri naslednjih proizvodih: 

– mesu, 

– perutnini, 

– mlečnih proizvodih, 

– svežem sadju in zelenjavi, 

– drugih proizvodih s samo eno sestavino 

ter mesu, perutnini in ribah, ki so 

sestavine predelanih živil. 

 Za meso in perutnino se država porekla 

ali kraj izvora lahko navede kot en sam 

kraj samo, kadar so živali rojene, vzrejene 

in zaklane v isti državi ali kraju. V drugih 

primerih se navedejo informacije o 

vsakem različnem kraju rojstva, vzreje in 

zakola. 

 Za vsa ostala živila, državo izvora ali kraj 

porekla v primerih, kadar bi pomanjkanje 

teh podatkov lahko bistveno zavedlo 

potrošnika glede prave države izvora ali 

kraja porekla živila, zlasti če bi 

informacije, priložene živilu, ali oznaka kot 

celota sicer pomenile, da ima živilo 

drugačno državo izvora ali kraj porekla; v 

takšnih primerih je navedba v skladu s 

pravili iz člena 35(3) in (4) ter pravili, 

določenimi v skladu s členom 35(5); 

Or. en 
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