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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Uredbe ureja pogoje, po katerih naj bi bili v prihodnje dopustni označevanje in 
oglaševanje živil s podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem. 

Medtem ko morajo podatki o hranilni vrednosti, kot so „nemastno“ ali „brez sladkorja“, 
ustrezati določilom iz predloga Uredbe in si Komisija za določena živila pridrži pripravo tako 
imenovanih profilov hranilne vrednosti, ki jih je treba upoštevati, da bi lahko z njimi 
oglaševali podatke v zvezi s hranilno vrednostjo ali zdravjem, so v skladu s predlogom 
Komisije podatki v zvezi z zdravjem dovoljeni samo ob znanstvenem dokazilu in uradnem 
dovoljenju. Strogo prepovedani so podatki o počutju, na primer „živilo ohranja kondicijo, 
mladostni videz ali razveseljuje“.

Pripravljavka mnenja ocenjuje predlog Komisije zelo kritično in meni, da je treba številne 
točke popraviti. 

Preučiti je treba že pristop – Prepoved s pridržkom dovoljenja – na katerem temelji osnutek 
Uredbe Komisije. 

Za potrošnika so podrobne in bistvene informacije o živilih, ki jih uporablja vsakodnevno, 
zelo pomembne. Proizvajalci tudi sami posredujejo velik del teh informacij. Poleg tega da te 
informacije vplivajo na različne vidike, na primer na ceno izdelka, je od njih lahko odvisna 
tudi odločitev o nakupu. Za evropske proizvajalce živil so že urejena nekatera pravna 
določila. Že zdaj obstajajo številni nacionalni, pa tudi evropski predpisi v zvezi z 
etiketiranjem in označevanjem hranilnih vrednosti. Poleg tega velja tudi splošna prepoved 
zavajajočega oglaševanja. 

Pomisleki obstajajo predvsem v zvezi s predvideno uvedbo profilov hranilne vrednosti živil iz 
člena 4 predloga Uredbe. V skladu s predlogom Komisije bi se morala živila ocenjevati 
predvsem po količini sladkorja, soli ali maščobe, še preden bi se smela oglaševati s podatki v 
zvezi s hranilno vrednostjo ali z zdravjem. Členitev živil na primeren in manj primeren profil 
hranilne vrednosti je v nasprotju z zamislijo o uravnoteženi prehrani. Načeloma ni dobrih ali 
slabih živil. Nasprotno, bolj pomemben je odnos do zaužitja živil. V osnutku Uredbe ostaja še 
naprej odprto vprašanje v zvezi z natančno opredelitvijo pojma profila hranilne vrednosti in 
njegove določitve. Uvedbi profilov hranilne vrednosti naj bi se odpovedali, dokler ne bo to 
vprašanje znanstveno razjasnjeno. 

Člen 10 osnutka Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev 
uporabe podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za 
živila. Ta predlog je birokratski, nepraktičen in ravno s stališča Lizbonske strategije 
nesprejemljiv. Pripravljavka podpira prizadevanje Komisije, da bi utemeljila zahteve o 
označevanju živil in oglaševanju, odločno pa zavrača predlagan postopek vnaprejšnjega 
preverjanja.

Poleg tega je treba obravnavati prepoved tako imenovanih implicitnih podatkov v zvezi z 
zdravjem iz člena 11 predloga Uredbe. Zakaj naj bi bilo v prihodnje prepovedano oglaševanje, 
pri katerem se izpostavlja dobro počutje, na primer „ohranja mladostni videz“ ali „daje 
zagon“, in ki izraža občutke? Potrošnik lahko podatke o občutkih in razpoloženju razpozna 
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kot take in jih oceni. Popolna prepoved takih podatkov bi bila nesorazmerna, kajti zavajanje 
potrošnika preprečujejo že Direktiva o zavajajočem oglaševanju in direktive o označevanju 
živil. Komisija si mora v tem smislu zastaviti vprašanje, ali predlog Uredbe res upošteva 
pojem „povprečnega potrošnika“, kot je naveden v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti. 
Napačno je, če potrošniku že od vsega začetka ne damo možnosti, da bi splošne podatke o 
počutju prepoznal kot reklamo, jih ocenjeval in o njih dvomil.

Na splošno je več kot dvomljivo, da je z obstoječo Uredbo znotraj Evropske unije dejansko 
mogoče uspešno preprečevati napačne navade prehranjevanja. Naraščajoče število ljudi s 
prekomerno telesno težo v naši moderni družbi je nedvomno tudi izraz napačnih navad pitja 
in prehranjevanja. Toda nanje lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so pomanjkanje 
gibanja, obremenitev okolja in stres. Zaradi tega se bodo zdravstveni stroški v prihodnje 
gotovo zvišali, zato je treba ukrepati. Pravna ureditev reklamnih sporočil za živila po mnenju 
poročevalke ne bo preprečila tega pojava. Teh pojavov ne povzroča neovirano oglaševanje 
živil, pač pa drugi družbeni dejavniki. Delovanje tistega, ki želi trajno spremeniti navade 
prehranjevanja in nanje pozitivno vplivati, ne sme temeljiti le na prepovedih in omejitvah. 
Dolgoročno izboljšanje razmer se lahko doseže samo s navadami prehranjevanja, ki jih 
potrošniki priznavajo in sprejmejo. V tej smeri lahko več dosežejo informativne kampanje, ki 
se že zdaj pogosto izvajajo na nacionalni ravni, kot pa nov sistem državnega nadzora.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varno 
hrano kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe1
Uvodna izjava 6

(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi podatki, 
lahko potrošnik razume kot izdelke, ki imajo 
v primerjavi s podobnimi ali drugimi izdelki, 
ki jim take hranilne snovi niso dodane, 
hranilne, psihološke in zdravstvene 
prednosti. Na podlagi tega lahko potrošnik 
izbira, kar neposredno vpliva na delež 
posameznih hranilnih ali drugih snovi v 
celotni prehrani na tak način, ki ne ustreza 
znanstvenim priporočilom. Da bi delovali v 
nasprotju s tem možnim neželenim 

(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi podatki, 
lahko potrošnik razume kot izdelke, ki imajo 
v primerjavi s podobnimi ali drugimi izdelki, 
ki jim take hranilne snovi niso dodane, 
hranilne, psihološke in zdravstvene 
prednosti.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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učinkom, je primerno, da se v zvezi z 
izdelki, za katere so navedeni takšni 
podatki, uvede določene omejitve. V tem 
smislu je vsebnost določenih snovi v izdelku 
– na primer alkohola – ali profil hranilne 
vrednosti izdelka primerno merilo pri 
odločanju, ali smejo biti na izdelku 
navedeni podatki.

Obrazložitev

Zasnova členitve živil na izdelke s primernim in manj primernim profilom hranilne vrednosti 
je v nasprotju s pojmovanjem uravnotežene prehrane. Načeloma ni dobrih ali slabih živil. 
Nasprotno, bolj pomemben je odnos do zaužitja posameznih živil. Napačno je tudi sklepanje, 
da takšni podatki v vsakem primeru slabo vplivajo na potrošnike.

Predlog spremembe2
Uvodna izjava 7

(7) Pri določitvi profila hranilne vrednosti 
se lahko upoštevajo deleži različnih 
hranilnih snovi in snovi s 
prehrambenopsihološkim učinkom, zlasti 
maščob, nasičenih maščobnih kislin, 
transmaščobnih kislin, soli/natrija in 
sladkorja, katerih prekomerno uživanje ni 
priporočljivo, pa tudi polinenasičenih in 
mononenasičenih maščobnih kislin, 
dostopnih ogljikovih hidratov razen 
sladkorja, vitaminov, mineralov, proteinov 
in balastnih snovi. Pri določitvi profilov 
hranilne vrednosti se upoštevajo različne 
kategorije živil, pa tudi mesto in vloga teh 
živil v celotni prehrani. Za nekatera živila 
ali kategorije živil so lahko potrebne izjeme 
v zvezi z ustaljenimi profili hranilne 
vrednosti glede na njihovo vlogo in pomen 
pri prehrambenih navadah prebivalcev. To 
bi zahtevalo kompleksen tehnični napor, 
sprejem ustreznih ukrepov pa bi naj bil 
zaupan Komisiji.

črtano

Obrazložitev

Zasnova členitve živil na izdelke s primernim in manj primernim profilom hranilne vrednosti 
je v nasprotju s pojmovanjem uravnotežene prehrane. Načeloma ni dobrih ali slabih živil. 
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Nasprotno, bolj pomemben je odnos do zaužitja posameznih živil. Uporaba podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo z zdravjem je z različnimi predpisi že urejena na nacionalni, pa tudi na 
evropski ravni, in naj se je ne bi dodatno povezovalo s profili hranilnih vrednosti, katerih 
oblika je po določbah osnutka Uredbe razmeroma odprta in nedoločena

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 11

(11) Znanstvena utemeljitev mora biti glavni 
vidik, ki se upošteva pri uporabi podatkov o 
hranilni vrednosti in zdravju, nosilci živilske 
dejavnosti pa morajo uporabo takšnih 
podatkov utemeljiti.

(11) Znanstvena utemeljitev mora biti glavni 
vidik, ki se upošteva pri uporabi podatkov o 
hranilni vrednosti in zdravju, nosilci živilske 
dejavnosti pa morajo uporabo takšnih 
podatkov utemeljiti ob upoštevanju načela 
sorazmernosti. Znanstvena utemeljitev 
mora biti sorazmerna z značilnostmi koristi, 
ki naj bi jih omogočal izdelek.

Obrazložitev

V skladu s splošnimi načeli, zajetimi v Uredbi, ki ustanavlja Evropski urad za varno hrano, ta 
uredba določa zahteve za sorazmernost v zvezi z naravo podatkov o izdelkih: npr. za 
„podatke za zmanjševanje tveganja bolezni“ se zahteva višja raven znanstvenega 
utemeljevanja kot za „funkcionalne podatke“.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 14

(14) Podatki v zvezi z zdravjem bi morali 
biti za uporabo na trgu Skupnosti dopustni 
samo po znanstveni oceni na najvišji ravni. 
Da bi zagotovili usklajeno znanstveno 
oceno teh podatkov, bi moral to 
ocenjevanje prevzeti evropski organ za 
varno hrano.

(14) Omogočeno bi moralo biti, da se 
podatke v zvezi z zdravjem za uporabo na 
trgu Skupnosti lahko znanstveno preveri.

Obrazložitev

Zadošča, da je namesto zapletenega postopka za odobritev zagotovljeno, da je podatke v 
zvezi z zdravjem mogoče znanstveno preveriti.

.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 15

(15) Poleg prehranskih so še številni drugi (15) Poleg prehranskih so še številni drugi 
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dejavniki, ki lahko vplivajo na psihično 
stanje in vedenje. Sporočanje o teh funkcijah 
je zato zelo zapleteno in zato je izredno 
težko posredovati celovito, resnično in 
bistveno sporočilo v kratki izjavi, ki se 
uporablja za označevanje in oglaševanje 
živil. Zato je primerno, da se prepove 
podatke, ki se nanašajo na psihične ali 
vedenjske učinke.

dejavniki, ki lahko vplivajo na psihično 
stanje in vedenje. Sporočanje o teh funkcijah 
je zato zelo zapleteno in zato je izredno 
težko posredovati celovito, resnično in 
bistveno sporočilo v kratki izjavi, ki se 
uporablja za označevanje in oglaševanje 
živil.

Obrazložitev

Splošna prepoved tako imenovanih implicitnih podatkov v zvezi z zdravjem je nesorazmerna. 
Poleg tega je napačno, če potrošniku že od vsega začetka ne damo možnosti, da bi splošne in 
nejasne podatke prepoznal kot reklamo in jih kot take ocenjeval. Splošna prepoved 
zavajajočih podatkov iz člena 3 osnutka Uredbe bo nadalje upoštevala interes potrošnikov.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 16

(16) Direktiva 96/8/ES Komisije z dne 26. 
februarja 1996 o živilih, namenjenih za 
uporabo pri energijsko omejenih dietah za 
zmanjšanje telesne teže1, določa, da se pri 
etiketiranju, pakiranju ali oglaševanju 
izdelkov iz omenjene direktive ne sme 
navajati podatkov o časovni enoti ali o 
možni izgubi teže, ki je lahko posledica 
njihove uporabe, ali podatkov o zmanjšanju 
občutka lakote ali povečanju občutka sitosti. 
Vedno več živil, ki niso izrecno namenjena 
nadzorovanju telesne teže, se prodaja s 
takšnimi podatki in sporočilom, da to živilo 
omeji vnos kalorij. Zato je primerno, da se 
za vsa živila prepove navajanje takšnih 
lastnosti.

(16) Direktiva 96/8/ES Komisije z dne 26. 
februarja 1996 o živilih, namenjenih za 
uporabo pri energijsko omejenih dietah za 
zmanjšanje telesne teže2, določa, da se pri 
etiketiranju, pakiranju ali oglaševanju 
izdelkov iz omenjene direktive ne sme 
navajati podatkov o časovni enoti ali o 
možni izgubi teže, ki je lahko posledica 
njihove uporabe, ali podatkov o zmanjšanju 
občutka lakote ali povečanju občutka sitosti. 
Vedno več živil, ki niso izrecno namenjena 
nadzorovanju telesne teže, se prodaja s 
takšnimi podatki in sporočilom, da to živilo 
omeji vnos kalorij. Zato je primerno, da se
preveri, ali je v zvezi s takšnimi živili treba 
dopolniti omenjeno direktivo.

Obrazložitev

Namesto popolne prepovedi je primerneje, da se preveri, ali je treba Direktivo 96/8/ES o 
živilih, namenjenih za uporabo pri energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v 
zvezi z živili, omenjenimi v tej uvodni izjavi, dopolniti.

.
  

1 UL L 55, 6.3.1996, str.22
2 UL L 55, 6.3.1996, str.22
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Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 17

(17) Podatke v zvezi z zdravjem, ki 
opisujejo vlogo hranilnih ali drugih snovi pri 
rasti, razvoju in normalnih telesnih funkcijah 
na podlagi ustaljenih in nespornih 
znanstvenih spoznanj, bi bilo treba oceniti in 
odobriti na drugačen način. Zato je treba 
sestaviti seznam dopustnih podatkov, ki 
opisujejo vlogo hranilne ali druge snovi.

(17) Podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
vlogo hranilnih ali drugih snovi pri rasti, 
razvoju in normalnih telesnih funkcijah na 
podlagi ustaljenih in nespornih znanstvenih 
spoznanj, bi morali biti v skladu ustaljenimi 
in znanstveno priznanimi spoznanji.

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja in s tem povezane upravne akte povsem opustiti. 
Ustreznejše pa je, da se zagotovi, da učinek podatkov v zvezi z zdravjem ustreza ustaljenim in 
znanstveno priznanim spoznanjem. 

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 18

(18) Da bi sledili znanstvenemu in 
tehničnemu napredku, bi moral biti 
omogočen hiter pregled tega seznama, 
kadar bi bilo potrebno. Takšen pregled je 
izvedbeni ukrep tehnične narave, njegov 
sprejem pa bi moral biti zaupan Komisiji, 
da bi se postopek poenostavil in pospešil.

črtano

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja in s tem povezane upravne akte povsem opustiti.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 20

(20) Da bi zagotovili, da so podatki v zvezi z (20) Treba je zagotoviti, da so podatki v 
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zdravjem resnični, jasni, zanesljivi in 
koristni za potrošnika, ki se odloča za zdrav 
način prehranjevanja, bi bilo treba 
ubeseditev in predstavitev podatkov v zvezi z 
zdravjem upoštevati pri mnenju organa in 
pri postopku odobritve, ki mu sledi.

zvezi z zdravjem resnični, jasni, zanesljivi in 
koristni za potrošnika, ki se odloča za zdrav 
način prehranjevanja.

Obrazložitev

Zadošča, da je namesto zapletenega postopka za odobritev zagotovljeno, da so potrošniku 
podatki v zvezi z zdravjem razumljivi.

,

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 22

(22) Da bi zagotovili preglednost in da bi 
preprečili ponavljajoče vloge za odobritev 
že ocenjenih podatkov, je treba izdelati 
„register“ takih podatkov.

črtano

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja in s tem povezane upravne akte povsem opustiti.
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Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 23

(23) Da bi sledili znanstvenemu in 
tehničnemu napredku, bi moral biti 
omogočen hiter pregled tega registra, kadar 
bi bilo potrebno. Takšen pregled je 
izvedbeni ukrep tehnične narave, njegov 
sprejem pa bi moral biti zaupan Komisiji, 
da bi se postopek poenostavil in pospešil.

črtano

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja in s tem povezane upravne akte povsem opustiti.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 24

(24) Da bi spodbudili raziskave in razvoj na 
področju živilskopredelovalne industrije, je 
treba zaščiti naložbe inovatorjev v zbiranje 
informacij in podatkov za podporo vlogi v 
skladu s to uredbo. Ta zaščita je časovno 
omejena, da bi preprečili nepotrebno 
ponavljanje raziskav in preskusov.

črtano

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja in s tem povezane upravne akte povsem opustiti.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 24 a (novo)

(24a) Mala in srednje velika podjetja 
morajo prejemati posebno pomoč za to, da 
pripravijo potrebno dokumentacijo in da 
pokrijejo stroške, na katere naletijo med 
tem centraliziranim postopkom 
ocenjevanja.



AD\553163SL.doc 11 PE 349.832v02-00

SL

Obrazložitev

Uvajanje tega sistema ne sme oškodovati malih in srednje velikih podjetij.
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Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 26

(26) Treba je določiti prehodni rok, da bi 
proizvajalcem živil omogočili, da se 
prilagodijo določbam te uredbe.

(26) Treba je določiti dovolj dolg prehodni 
rok, da bi proizvajalcem živil omogočili, da 
se prilagodijo določbam te uredbe.

Obrazložitev

Podjetju je treba dati dovolj časa za prilagoditev.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 28 a (novo)

(28a) Komisija mora začeti z obveščevalno 
kampanjo o prehranskih težavah in 
pomembnosti pridobivanja zdravih 
prehranjevalnih navad.

Obrazložitev

Prekomerna telesna teža postaja velik problem v EU. Zato bi bilo primerno, hkrati s 
sprejetjem te uredbe, začeti z obveščevalno kampanjo o zdravih prehranjevalnih navadah in 
tako dvigniti ozaveščenost javnosti v zvezi s tem problemom.

Predlog spremembe 16
Člen 1, odstavek 2

2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju za označevanje, 
predstavitev in oglaševanje živila, ki bo na 
voljo končnemu potrošniku. Prav tako velja 
za živila, ki so namenjena restavracijam, 
bolnišnicam, šolam in podobnim ustanovam 
za pripravo in dostavo hrane.

2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju za označevanje, 
predstavitev in oglaševanje živila, ki bo na 
voljo končnemu potrošniku, z izjemo 
dejavnosti, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) 
št. 2826/2000 z dne 19. decembra 2000 o 
akcijah informiranja in promocije za 
kmetijske proizvode na notranjem trgu1. 
Prav tako velja za živila, ki so namenjena 
restavracijam, bolnišnicam, šolam in 
podobnim ustanovam za pripravo in dostavo 
hrane.
-----------------
1 UL L 328 z dne 23.12.2000, str.2. spremenjena 
z Uredbo (ES) št. 2060/2004 (UL L 357 z dne 
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2.12.2004, str 3).

Obrazložitev

Trenutna ubeseditev je dvoumna in lahko daje vtis, da zadevno oglaševanje vključuje tudi 
promocijo kmetijskih proizvodov. Evropske in nacionalne politike zagotavljajo podatke o 
kmetijskih proizvodih in jih na splošno promovirajo pod nadzorom organov Skupnosti; te 
politike je treba ohranjati zaradi interesa potrošnikov samih. 

Predlog spremembe 17
Člen 1, odstavek 4

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
posebne določbe v zvezi z živili za posebne 
prehranske namene, določene v zakonodaji 
Skupnosti.

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
posebne določbe v zvezi z živili za posebne 
prehranske namene ter prehranska 
dopolnila, kot je določeno v zakonodaji 
Skupnosti.

Obrazložitev

Da se izogne nejasnosti, ali so prehranska dopolnila vključena v obseg te uredbe, se 
prehranska dopolnila posebej omenjajo v členu 1(4).

Predlog spremembe 18
Člen 1, odstavek4 a (novo)

4a. Če izdelek sodi v obseg opredelitve živila 
ali prehranskega dopolnila in je podatek za 
ta izdelek v skladu s to uredbo, se Direktiva 
2001/83/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani 
medicini1 ne uporablja.
------------
1 UL L 311, 28.11.2001, str. 67. Direktiva, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
2004/27/ES (UL L 136, 30.04.2004, str. 34).

Obrazložitev

Živilo ali prehranski dodatek, zaradi katerega se podatek povezuje s fiziološko funkcijo osebe 
in ki je povsem v skladu s to uredbo, lahko nacionalne oblasti še vedno označijo za zdravilo, 
in sicer zaradi zadnje spremembe členov 1(2) in 2(2) Direktive 2001/83/ES, ki zakonodaji s 
področja farmacije daje prednost pred zakonodajo s področja prehrane. Podjetje mora biti 
prepričano, da je, ko da izdelek na trg, ta povsem v skladu s to uredbo in da ne bo izpodbijan 
na nacionalni ravni na podlagi Direktive 2001/83/ES. Drugače ni mogoče izpolniti enakih 
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pogojev in pravne varnosti, za kar si prizadeva ta uredba. Ta uredba mora okrepiti določbe iz 
Uvodne izjave 7 o nazadnje sprejeti Direktivi o spremembi Direktive 2001/83/ES, in sicer z 
navedbo, da se v primeru, če je jasno, da so izdelki in živilski proizvodi, Direktive 2001/83/ES 
ne izvaja.

Predlog spremembe 19
Člen 1, odstavek4 a (novo)

4a. Ta uredba se ne uporablja za sisteme 
nadzorovanja prehrane, ki so registrirane 
blagovne znamke.

Obrazložitev

V času, ko je pojav debelosti vedno bolj pogost, bi ta uredba ravnala neodgovorno, če bi 
prepovedala sisteme za nadzorovanje prehrane, kot so „nadzorovalci teže“, ki so splošno 
priznani ponekod v Evropi in ki potrošnikom zagotavljajo dobroverne mehanizme za izgubo 
teže, raje kot oglaševala določene izdelke.

Predlog spremembe 20
Člen 1, odstavek4 a (novo)

4a. Ta uredba se ne uporablja za izdelke, za 
katere zakonodaja Skupnosti prepoveduje 
kakršne koli podatke v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem pri njihovem 
označevanju in predstavitvi ter regulira 
oglaševanje.

Obrazložitev

V skladu z obrazložitvenim memorandumom predloga Komisije je eden glavnih razlogov za 
pripravo nove uredbe, ob upoštevanju, da se na etiketah živil pojavlja vedno več podatkov, 
dejstvo, da ni posebnih določb Skupnosti. Vsekakor je nesmiselno urejati že urejenega, zato 
zgornji predlog spremembe zagotavlja, da se to ne bo zgodilo.

Zlasti vino je vključeno v posebno zakonodajo Skupnosti, ki prepoveduje podatke v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem pri označevanju in predstavitvi izdelka ter regulira njegovo 
oglaševanje. Posamezna zadevna akta sta Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi 
trga za vino in Uredba Komisije (ES) št. 753/2002, ki določa pravila za označevanje in 
predstavitev izdelkov vinarskega sektorja. Poleg tega sta Uredba Sveta (ES) št. 2826/2000 in 
Uredba Komisije (ES) št. 94/2002 uvedli stroge omejitve pri dejavnostih informiranja in 
promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu.
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Ta posebna zakonodaja Skupnosti ščiti in zagotavlja preglednost trga in omogoča prosti 
pretok vina; s tem učinkovito izpolnjuje cilje predlagane nove uredbe, da se doseže visoka 
stopnja varovanja potrošnikov, zagotovi, da se lahko izdelki bolj prosto gibljejo na notranjem 
trgu, poveča pravno varnost za vpletene v poslovno dejavnost, zagotovi pošteno konkurenco 
ter spodbuja in ščiti novosti na področju živil v tej zakonodaji.

Predlog spremembe 21
Člen 2, odstavek2, točka 6

(6) „podatki v zvezi z zmanjšanjem tveganja 
za obolenja“ so kakršni koli podatki o 
zdravju, ki navajajo, predlagajo ali 
namigujejo, da uživanje kategorije živil, 
živila ali njegovega sestavnega dela znatno 
zmanjšuje dejavnik tveganja za razvoj 
bolezni;

(6) „podatki v zvezi z zmanjšanjem tveganja 
za obolenja“ so kakršni koli podatki o 
zdravju, ki navajajo, predlagajo ali 
namigujejo, da uživanje kategorije živil, 
živila ali njegovega sestavnega dela znatno 
zmanjšuje tveganje za razvoj bolezni;

Obrazložitev

Podatke morajo potrošniki razumeti, zato mora biti v opredelitvi jasno zapisano, da gre za 
zmanjšanje tveganja in ne dejavnika tveganja. Na primer, podatek v zvezi z zmanjšanjem 
tveganja za obolenje (npr. „lahko zmanjša tveganje za srčnožilne bolezni/bolezni obtočil“) se 
lažje razume kot podatek o zmanjšanju dejavnika tveganja za to bolezen (npr. „lahko zmanjša 
raven homocisteina“).

Predlog spremembe 22
Člen 2, odstavek2, točka 8 a (novo)

(8a) „skupina živil“ je skupina 
prehrambenih izdelkov z enakimi 
lastnostmi in uporabo.

Predlog spremembe 23
Člen 4

Člen 4
Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

1. Komisija določi v roku 18. mesecev po 
sprejemu te uredbe v skladu s postopkom iz 
odstavka 2 člena 23 posebne profile 
hranilnih vrednosti, ki jih morajo 
upoštevati živila ali določene kategorije 
živil, da so lahko opremljene s podatki v 
zvezi s hranilno vrednostjo in z zdravjem.
Profili hranilnih vrednosti se nanašajo 

črtano
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zlasti za vsebnost spodaj navedenih 
hranilnih snovi v živilu:
a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,
b) sladkor,
c) sol/natrij.
Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje ter zlasti na 
pomenu hranilnih in drugih snovi s 
prehrambenopsihološkim učinkom na 
kronična obolenja. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih snovi posvetuje z organi 
oblasti, interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in s 
potrošniškimi združenji.
Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz odstavka 
2 člena 33.
2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki 
v zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki se 
nanašajo na zmanjšanje vsebnosti maščob, 
nasičenih maščobnih kislin, 
transmaščobnih kislin, sladkorja in 
soli/natrija, dovoljeni, če so v skladu s 
pogoji iz te uredbe.
3. Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumskega odstotka alkohola, ne smejo 
imeti:
a) podatkov v zvezi z zdravjem;
b) podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo, z 
izjemo tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje 
alkohola ali energijskih vrednosti.
4. Druga živila in kategorije živil, ki niso 
navedeni v odstavku 3 in za katere je treba 
uporabo podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem omejiti ali 
prepovedati, se lahko določijo v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 člena 23 in glede 
na znanstvena spoznanja.
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Obrazložitev

Zasnova členitve živil na izdelke s primernim in manj primernim profilom hranilne vrednosti 
je v nasprotju s pojmovanjem uravnotežene prehrane. Načeloma ni dobrih ali slabih živil. 
Nasprotno, bolj pomemben je odnos do zaužitja posameznih živil. Uporaba podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo z zdravjem je z različnimi predpisi že urejena na nacionalni, pa tudi na 
evropski ravni, in naj se je ne bi dodatno povezovalo s profili hranilnih vrednosti, katerih 
oblika je po določbah osnutka Uredbe razmeroma odprta in nedoločena.

Predlog spremembe 24
Člen 4 a (novo)

Člen 4 a
Otroci

Podatki o hranilni vrednosti in zdravju s 
področja uporabe te uredbe niso usmerjeni 
izključno ali predvsem na otroke.

Obrazložitev

Otroci ne morejo sami presoditi, ali so podatki o hranilni vrednosti in zdravju primerni, zato 
se jih v poslovnih praksah ne sme izkoriščati.

Predlog spremembe 25
Člen 5, odstavek1

1. Uporaba podatkov o hranilni vrednosti in 
zdravju se dovoli samo, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

1. Uporaba podatkov o hranilni vrednosti in 
zdravju se dovoli samo, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

(a) prisotnost, odsotnost ali zmanjšana 
vsebnost snovi, glede katere so navedeni 
podatki, ima dokazano dobrodejen hranilni 
ali fiziološki učinek, kakor so pokazali 
splošno sprejeti znanstveni podatki;

(a) prisotnost, odsotnost ali zmanjšana 
vsebnost hranila ali druge snovi, glede 
katere so navedeni podatki, ima dokazano 
dobrodejen hranilni ali fiziološki učinek, 
kakor so pokazale splošno sprejeta 
znanstvena spoznanja; če so navedeni 
podatki o živilu ali kategoriji živila, mora 
imeti živilo ali kategorija živila dobrodejen 
hranilni ali fiziološki učinek, kakor so 
pokazala splošno sprejeta znanstvena 
spoznanja;

(b) snov, za katero so navedeni podatki: (b) hranilo ali druga snov, za katero so 
navedeni podatki:
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(i) je v končnem izdelku vsebovana v 
znatnih količinah, kot je določeno v 
zakonodaji Skupnosti, ali, če takšni predpisi 
ne obstajajo, v količini, ki bo ustvarila 
zahtevani hranilni ali fiziološki učinek, kot 
so pokazali splošno sprejeti znanstveni 
podatki; ali

(i) je v končnem izdelku vsebovana v 
znatnih količinah, kot je določeno v 
zakonodaji Skupnosti, ali, če takšni predpisi 
ne obstajajo, v količini, ki bo ustvarila 
zahtevani hranilni ali fiziološki učinek, kot 
so pokazali splošno sprejeti znanstveni 
podatki; ali

(ii) ni prisotna ali je prisotna v zmanjšani 
količini, ki bo ustvarila zahtevani hranilni ali 
fiziološki učinek, kot so pokazali splošno 
sprejeti znanstveni podatki;

(ii) ni prisotna ali je prisotna v zmanjšani 
količini, ki bo ustvarila zahtevani hranilni ali 
fiziološki učinek, kot so pokazali splošno 
sprejeti znanstveni podatki;

(c) kjer je to v uporabi, je snov, za katero so 
navedeni podatki, v obliki, ki je na 
razpolago za uporabo telesa;

(c) kjer je to v uporabi, je hranilo ali druga
snov, za katero so navedeni podatki, v 
obliki, ki je na razpolago za uporabo telesa;

(i) količina izdelka, katere zaužitje se lahko 
pričakuje, predvideva znatno količino snovi, 
za katero podatki veljajo, kot je določeno v 
zakonodaji Skupnosti, ali, če takšni predpisi 
ne obstajajo, v znatni količini, ki bo ustvarila 
zahtevani hranilni ali fiziološki učinek, kot 
so pokazali splošno sprejeti znanstveni 
podatki;

(e) skladnost s posebnimi pogoji, določenimi 
v poglavju III ali poglavju IV, kot je 
primerno.

(i) količina izdelka, katere zaužitje se lahko 
pričakuje, predvideva znatno količino 
hranila ali druge snovi, za katero podatki 
veljajo, kot je določeno v zakonodaji 
Skupnosti, ali, če takšni predpisi ne 
obstajajo, v znatni količini, ki bo ustvarila 
zahtevani hranilni ali fiziološki učinek, kot 
so pokazali splošno sprejeti znanstveni 
podatki;
(e) skladnost s posebnimi pogoji, določenimi 
v poglavju III ali poglavju IV, kot je 
primerno.

Obrazložitev

Splošni pogoji za uporabo podatkov, določeni v členu 5, so pretirani. Podatki kot „sadje ali 
zelenjava so zdravi“ bodo v prihodnje prepovedani, ker sadje in zelenjava v smislu člena 5 
niso snov. Odstavek 1(a) bi tako bilo treba razširiti, da bi pokrili podatke v zvezi z živili ali 
kategorijami živil.

Predlog spremembe 26
Člen 6, odstavek 1

1. Podatki o hranilni vrednosti in zdravju 
temeljijo na in so utemeljeni s splošno 
sprejetimi znanstvenimi podatki.

1. Podatki o hranilni vrednosti in zdravju 
temeljijo na in so utemeljeni s splošno 
sprejetimi znanstvenimi spoznanji ali, če je 
utemeljeno s kategorijo izdelkov, s podatki, 
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dobljenimi iz njihove tradicionalne rabe.
1 a. Stopnja utemeljitve je sorazmerna z 
naravo podatkov.
1 b. Smernice v zvezi z naravo utemeljitve, 
ki jo zagotovijo proizvajalci, in referenčne 
vrednosti za oceno organa takšne 
utemeljitve določi slednji najpozneje do 
prvega dne v mesecu po dnevu objave te 
uredbe.

Obrazložitev

Obrazložitev (za odstavek (1)) 

Pri utemeljenih podatkih je sistem, ki temelji zgolj na znanstvenih podatkih, neprimeren za 
kmetijske proizvode, kot so zeliščni izdelki. Treba bi bilo upoštevati tudi znanje, dobljeno iz 
izkušenj in tradicije. To stališče je bilo nedavno sprejeto v primeru tradicionalnih zdravil 
rastlinskega izvora (Direktiva 2004/24/ES), za katere je bil uveden poseben poenostavljen 
postopek registracije, ki jih izvzema iz zahteve o dokazovanju svoje klinične učinkovitosti, če 
je učinkovitost zdravila utemeljena na podlagi dolgotrajne rabe in izkušnjah. AFSFA 
(Francoski urad za varno hrano) tudi za tradicionalne zeliščne izdelke predlaga, da se 
dobrodejne učinke izdelkov utemelji na podlagi „organa za znanje, ustanovljenega na podlagi 
podatkov, dobljenih iz tradicionalne rabe“*.

Poleg tega je pomembno poudariti, da bi moralo tudi načelo sorazmernosti veljati za stopnjo 
utemeljitve podatkov o izdelkih. V nasprotnem primeru bi cena takšne utemeljitve hitro 
postala previsoka in nedosegljiva za veliko večino malih in srednje velikih podjetij.

Za izpolnitev bistvenih zahtev pravne varnosti in zaščito pravic potrošnikov je nujno 
zagotoviti popolno preglednost v zvezi z naravo utemeljitve, ki jo zahteva Evropski urad za 
varno hrano, in metode, ki jih urad uporablja za oceno takšne utemeljitve.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - februar 2003 –
AFSSA http://www.afssa.fr

Obrazložitev (za odstavek (1a)):

Treba je upoštevati načelo sorazmernosti, ki vključuje preverjanje točnosti ali resničnosti 
podatkov o izdelku na podlagi dokaza, ki ga zagotovi proizvajalec. Ocena temelji na načelu 
sorazmernosti med stopnjo zahtevanega dokaza in vplivom domnevnega učinka, z drugimi 
besedami, pomembnost vpliva izdelka ali sestavine, za katero so navedeni podatki, na 
fiziologijo potrošnika in pomembnost zdravstvenih posledic**.

** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Pogl. Nutr.Diét., 1998, 33(5): 289–
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292.

Predlog spremembe 27
Člen 6, odstavek 3

3. Pristojni organi oblasti države članice 
lahko zadolžijo proizvajalca živil ali osebo, 
ki da izdelek na trg, da predloži znanstvena 
dokazila in podatke, ki so v skladu s 
predloženo uredbo.

črtano

Obrazložitev

Predlagano črtanje postopka odobritve ravno tako razveljavi to določbo.

Predlog spremembe 28
Člen 9, odstavek1

1. Ne glede na Direktivo Sveta št. 84/450/ES 
je podatek o hranilni vrednosti, ki primerja 
količino hranljive vrednosti in/ali kalorično 
vrednost živila z živili iste kategorije, 
dopusten le, če so med seboj primerjana 
živila s strani povprečnega potrošnika lahko 
prepoznavna ali jasno navedena. Razliko v 
količini hranljive vrednosti in/ali v kalorični 
vrednosti živila je treba navesti, primerjava 
pa mora veljati za isto količino živila.

1. Ne glede na Direktivo Sveta št. 84/450/ES 
je podatek o hranilni vrednosti, ki primerja 
količino hranljive vrednosti in/ali kalorično 
vrednost živila z drugim živilom, dopusten 
le, če so med seboj primerjana živila s strani 
povprečnega potrošnika lahko prepoznavna 
ali jasno navedena. Razliko v količini 
hranljive vrednosti in/ali v kalorični 
vrednosti živila je treba navesti, primerjava 
pa mora veljati za isto količino živila.

Obrazložitev

Primerjava ne sme biti omejena le na živila iste kategorije. Nasprotno, v interesu boljše 
možnosti informiranja bi morala biti mogoča tudi primerjava med različnimi živili, kot je na 
primer primerjava količine kalcija v kozarcu mleka in v kozarcu pomarančnega soka.

Predlog spremembe 29
Člen 10, odstavek1

1. Podatki v zvezi z zdravjem se smejo 
pripraviti le, če ustrezajo splošnim zahtevam 
iz poglavja II in posebnim zahtevam v tem 
poglavju ter so po predloženi uredbi 

1. Podatki v zvezi z zdravjem se smejo 
pripraviti, razen če ne ustrezajo splošnim 
zahtevam iz poglavja II in posebnim 
zahtevam v tem poglavju.
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dopustni.

Obrazložitev

Odstavek 1 člena 10 predvideva splošno prepoved podatkov v zvezi z zdravjem s pridržkom 
odobritve. Podatki v zvezi z zdravjem naj bi se torej uporabljali le, če so bili po določbah 
uredbe dopustni. Ta prepoved gre vendarle predaleč, saj se nanaša tudi na priznane in 
znanstveno dokazane podatke, ki ne zavajajo potrošnika. Postopek odobritve, predviden v 
osnutku Uredbe, je birokratski, nepraktičen in ravno s stališča Lizbonske strategije 
nesprejemljiv. Zato bi bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja povsem opustiti.

Predlog spremembe 30
Člen 10, odstavek2, točka (a)

(a) izjava, ki navaja pomembnost 
uravnotežene prehrane in zdravega načina 
življenja;

črtano

Obrazložitev

Ker je predviden postopek registracije, ki ocenjuje znanstveno utemeljitev za vse podatke v 
zvezi z zdravjem, posebnih prepovedi ni treba izrecno določiti. Vsi podatki, ki so znanstveno 
utemeljeni, so dovoljeni.

Predlog spremembe 31
Člen 11

Člen 11
Implicitni podatki v zvezi z zdravjem

črtano

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:
(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na javno zdravje in dobro 
počutje;
(b) podatki, ki veljajo za psihične ali 
vedenjske funkcije;
(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja ali 
nadzorovanja teže ali na podlagi časa ali 
obsega možno hujšanje ali na zmanjšanje 
občutka lakote ali povečanje občutka sitosti 
ali na manjšo absorpcijo energije prek 
uživanja izdelka;
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(d) podatki, ki veljajo za nasvet zdravnikov 
ali drugih strokovnjakov na področju 
zdravstva ali ustreznih poklicnih združenj 
ali dobrodelnih ustanov, ali podatki, ki 
napeljujejo na to, da bi lahko bilo ogroženo 
zdravje v primeru nezaužitja živila.
2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z organom oblasti podrobne 
smernice za spremembo predloženega 
člena.

Obrazložitev

Dejansko zaključen seznam implicitnih podatkov v zvezi z zdravjem je nesorazmeren ukrep. 
Oglaševalske navedbe na izdelkih ne smejo biti prepovedane. Tako bi bilo oglaševanje 
živilskih izdelkov praktično nemogoče. Zaščito potrošnika pred zavajajočim oglaševanjem 
ureja druga zakonodaja.

Predlog spremembe 32
Člen 12

Člen 12
Podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
splošno priznano vlogo hranljive ali druge 
snovi
1. Ne glede na odstavek 1 člena 10 se smejo 
pripraviti podatki v zvezi z zdravjem, ki 
opisujejo pomen hranljive ali druge snovi 
za rast, razvoj in normalne fiziološke 
telesne funkcije na podlagi uveljavljenih in 
nespornih znanstvenih spoznanj in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so 
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.
2. Države članice pošljejo Komisiji sezname 
podatkov najkasneje do ... [leto dni po 
zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je bila 
sprejeta ta uredba] v skladu z odstavkom 1.
Po posvetovanju organov oblasti bo 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 23 
najkasneje do … [tri leta po zadnjem dnevu 
v mesecu, v katerem je bila sprejeta ta 
uredba] sprejela skupen seznam dopustnih 

črtano
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podatkov v skladu z odstavkom 1, ki 
opisujejo pomen hranljive ali druge snovi 
za rast, razvoj in normalne fiziološke 
telesne funkcije.
Spremembe tega seznama se bodo sprejele 
na pobudo Komisije same ali na predlog 
države članice po postopku iz člena 23.
3. Od začetka veljavnosti te uredbe lahko 
proizvajalci živil do sprejema seznama, 
navedenega v odstavku 2, na lastno 
odgovornost navajajo podatke v zvezi z 
zdravjem, ki so navedeni v odstavku 1, če 
izpolnjujejo zahteve te uredbe in zahteve 
nacionalnih predpisov; to velja ne glede na 
sprejem zaščitnih ukrepov iz člena 22.

Obrazložitev

Ta člen izgubi po predlaganem izbrisu splošne prepovedi podatkov v zvezi z zdravjem, 
predvidene v odstavku 1 člena 10, skupaj s postopkom odobritve, svoj pomen in bi ga tudi bilo 
treba izbrisati.

Predlog spremembe 33
Člen 13, odstavek1

1. Ne glede na odstavek 1 člena 2 Direktive 
2000/13/ES se lahko pripravijo podatki v 
zvezi z zmanjšanjem bolezenskega tveganja, 
če so po tej uredbi dopustni.

1. Ne glede na odstavek 1 člena 2 Direktive 
2000/13/ES se lahko pripravijo podatki v 
zvezi z zmanjšanjem bolezenskega tveganja, 
če so po tej uredbi dovoljeni.

Obrazložitev

Ta člen je treba po predlaganem izbrisu splošne prepovedi podatkov v zvezi z zdravje, 
predvidenim v odstavku 1 člena 10, skupaj s postopkom odobritve ustrezno popraviti.

Predlog spremembe 34
Člen 14

Člen 14
Vloga za odobritev

1. Za pridobitev dovoljenja iz odstavka 1 
člena 10 je treba vložiti vlogo pri upravnem 
organu.

črtano
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Upravni organ:
a) pisno potrdi prejem vloge v roku 14 dni 
po prejemu. V potrdilu je zabeležen datum 
prejema vloge;
b) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o vlogi ter jim da na razpolago 
vlogo z vsemi ostalimi informacijami, ki jih 
je predložil vlagatelj kot dopolnila;
c) da javnosti na razpolago povzetek 
dokumentacije, ki je navedena v 
odstavku 3, točki f.
2. Vlogi je treba priložiti naslednje 
informacije in dokazila:
a) ime in naslov vlagatelja;
b) živilo ali kategorijo živila, za katero naj 
se pripravi podatek v zvezi z zdravjem, ter 
njene posebne lastnosti;
c) kopije študij,ki so bile opravljene v zvezi 
s podatki, ki se nanašajo na zdravje, 
vključno – če so na razpolago – z 
neodvisnimi študijami in študijami, ki so 
bile opravljene po postopku medsebojnega 
pregleda in z vsemi drugimi dokazili, iz 
katerih je razvidno, da podatki izpolnjujejo 
merila iz te uredbe;
d) kopije drugih znanstvenih raziskav, ki so 
pomembne za podatke v zvezi z zdravjem;
e) predlog za oblikovanje podatka v zvezi z 
zdravjem – v vseh jezikih Skupnosti – za 
katerega se zaprosi dovoljenje, po potrebi 
vključno s posebnimi pogoji za uporabo;
f) povzetek dokumentacije.
3. Izvedbeni predpisi k obravnavanemu 
členu, vključno z določbami za pripravo in 
oddajo vloge, se določijo po razpravi 
organa oblasti v skladu s postopkom, ki je 
naveden v odstavku 2 člena 23.
4. Organ oblasti objavi pred datumom, s 
katerim začne veljati ta uredba, smernice, 
da bi vlagateljem olajšal pripravo in oddajo 
vloge.
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Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja opustiti.

.

Predlog spremembe 35
Člen 15

Člen 15
Mnenje upravnega organa

1. Pri sestavljanju svojega mnenja si 
upravni organ prizadeva, da se drži roka 
treh mesecev od datuma prejema vloge. Ta 
rok se vedno prekine takrat, ko upravni 
organ v skladu z odstavkom 2 od vlagatelja 
zahteva dodatne informacije.
2. Upravni organ lahko po potrebi pozove 
vlagatelja, naj dopolni dokumentacijo k 
vlogi v določenem roku.
3. Ob pripravi svojega mnenja upravni 
organ preveri,
a) ali je predlagana formulacija podatka v 
zvezi z zdravjem podprta z znanstvenimi 
podatki;
b) ali formulacija podatka v zvezi z 
zdravjem ustreza merilom iz te uredbe;
c) ali je predlagana formulacija podatka v 
zvezi z zdravjem razumljiva in bistvena za 
potrošnika.
4. Če mnenje podpira uporabo podatka v 
zvezi z zdravjem, mora mnenje poleg tega 
vsebovati naslednje podatke:
a) ime in naslov vlagatelja;
b) oznako živila ali kategorije živil, za 
katero naj se pripravi podatek v zvezi z 
zdravjem, in posebne lastnosti;
c) priporočeno formulacijo predlaganega 

črtano



PE 349.832v02-00 26 AD\553163SL.doc

SL

podatka v zvezi z zdravjem, v vseh jezikih 
Skupnosti;
d) po potrebi pogoje za uporabo živila in/ali 
dodatna pojasnila ali opozorila, ki naj bi 
spremljala podatek v zvezi z zdravjem na 
etiketi ali pri oglaševanju.
5. Upravni organ posreduje svoje mnenje, 
vključno s poročilom o oceni podatka v 
zvezi z zdravjem in z utemeljitvijo za svoje 
mnenje, Komisiji, državam članicam in 
vlagatelju.
6. Upravni organ da svoje mnenje na 
razpolago javnosti v skladu z odstavkom 1 
člena 38 Uredbe (ES) št 178/2002.
Javnost lahko v roku 30 dni po objavi 
Komisije v zvezi s tem posreduje svoja 
stališča.

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja opustiti.

Predlog spremembe 36
Člen 15, odstavek 3, točka (a)

(a) da je predlagana ubeseditev podatkov o 
zdravju podprta z znanstvenimi podatki;

(a) da je predlagana ubeseditev podatkov o 
zdravju znanstveno podprta;

Obrazložitev

Znanstvena spoznanja namesto podatkov morda niso dovolj za utemeljitev predlagane 
ubeseditve podatkov o zdravju.

Predlog spremembe 37
Člen 15, odstavek4, točka (c)

(c) priporočena ubeseditev v vseh jezikih 
Skupnosti za predlagane podatke o zdravju;

(c) priporočena ubeseditev v jezikih 
Skupnosti, v katerih bodo zapisani
predlagani podatki o zdravju;
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Obrazložtev

Znanstvena podlaga in pomen podatkov mora biti zajet v predhodno odobritev, vendar je zelo 
pomembno, da se proizvajalcem, omogoči, kot prilagodljiv ukrep, prenos sporočil o zdravem 
prehranjevanju in zdravju, ki so namenjena potrošnikom. Urad bo vseeno sestavil predlog 
smernic.

Obrazložitev

Obveznost ubeseditve predloga v vseh jezikih Skupnosti je oviralna in nepotrebna, če podatek 
ne bo uporabljen v vseh jezikih.

Predlog spremembe 38
Člen 16

Člen 16
Dovoljenje Skupnosti

1. Komisija predloži v roku treh mesecev po 
prejemu mnenja upravnega organa odboru 
osnutek odločbe o vlogi v skladu z 
odstavkom člena 23, pri čemer se upošteva 
mnenje upravnega organa, vse zadevne 
določbe prava Skupnosti in druge 
dejavnike, ki so pomembni in legitimni za 
vsako preverjanje dejanskega stanja. Če se 
osnutek odločbe ne ujema z mnenjem 
upravnega organa, pojasni Komisija 
razloge za odstopanje.
2. Vsak osnutek odločbe, ki predvideva 
izdajo dovoljenja, vsebuje podatke, ki so 
navedeni v odstavku 4 člena 15, in ime 
imetnika dovoljenja.
3. Dokončna odločba o vlogi se sprejme po 
postopku in odstavka 2 člena 23.
4. Komisija nemudoma obvesti vlagatelja o 
svoji odločbi, podrobnosti te odločbe pa 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.
5. Izdaja dovoljenja ne omejuje splošne 
civilno- in kazenskopravne odgovornosti 
živilskopredelovalnega podjetja v zvezi z 
živilom, za katero se izda dovoljenje.

črtano



PE 349.832v02-00 28 AD\553163SL.doc

SL

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja opustiti.

Predlog spremembe 39
Člen 17

Člen 17
Sprememba, začasna prekinitev in preklic 

dovoljenja
1. Imetnik dovoljenja lahko zaprosi za 
spremembo obstoječega dovoljenja v skladu 
s postopkom iz člena 14.
2. Upravni organ predloži na lastno pobudo 
ali na predlog države članice mnenje o tem, 
ali je odločba v zvezi z uporabo podatka, ki 
se nanaša na zdravje, še vedno v skladu s 
pogoji te uredbe.
Upravni organ nemudoma posreduje svoje 
izvedensko mnenje Komisiji, upravičencu 
odobritve in državam. Upravni organ da 
svoje mnenje na razpolago javnosti v 
skladu z odstavkom 1 člena 38 Uredbe (ES) 
št 178/2002.
Javnost lahko v zvezi s tem v roku 30 dni po 
objavi Komisije posreduje svoja stališča.
3. Komisija nemudoma preveri mnenje 
upravnega organa. Po potrebi se dovoljenje 
po postopku iz člena 16 spremeni, začasno 
prekine ali prekliče.

črtano

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja in s tem povezane upravne akte povsem opustiti.
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Predlog spremembe 40
Člen 18

Člen 18
Register Skupnosti

1. Komisija izdela in vzdržuje register 
Skupnosti v zvezi s podatki o živilih, ki se 
nanašajo na hranljive vrednosti in zdravje, 
v nadaljevanju „register“.
2. Register vsebuje naslednje elemente:
a) podatke v zvezi s hranljivimi vrednostmi, 
in pogoje za njihovo uporabo v skladu s 
Prilogo;
b)odobreni podatki v zvezi z zdravjem in 
pogoji za njihovo uporabo v skladu z 
odstavkom 2 člena 13, odstavkom 2 člena 
17, odstavkoma 1 in 2 člena 19, 
odstavkom 2 člena 21 in odstavkom 2 
člena 22;
c) seznam neodobrenih podatkov v zvezi z 
zdravjem.
Podatki v zvezi z zdravjem, ki so bili 
odobreni na podlagi zaupnih podatkov, se 
vpišejo v poseben dodatek registra z 
naslednjimi informacijami:
(1) datum dovoljenja za podatek v zvezi z 
zdravjem s strani Komisije in ime prvotnega 
vlagatelja, ki mu je bilo izdano dovoljenje;
(2) opozorilo o tem, da je Komisija odobrila 
podatek v zvezi z zdravjem na podlagi 
zaupnih podatkov;
(3) opozorilo o tem, da je uporaba podatka 
v zvezi z zdravjem omejena, razen če 
kasnejši vlagatelj pridobi dovoljenje za 
podatek brez sklica na zaupne podatke 
prvotnega vlagatelja.
3. Register se objavi.

črtano

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
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bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja in s tem povezane upravne akte povsem opustiti.

Predlog spremembe 41
Člen 19

Člen 19
Varstvo podatkov

1. Znanstveni podatki in druge informacije, 
ki jih vsebuje dokumentacija vlagatelja, 
zahtevana v skladu z odstavkom 2 člena 14, 
se v roku sedmih let od datuma dovoljenja 
ne smejo uporabiti v prid poznejšega 
vlagatelja, razen če se je poznejši vlagatelj 
dogovoril s prejšnjim vlagateljem, da se 
lahko takšni podatki in informacije 
uporabijo, ob predpostavki, da:
a) so bili znanstveni podatki in druge 
informacije s strani prvotnega vlagatelja v 
času prvotne vloge izrečeni za zaupne; in
b) je imel prvotni vlagatelj v času prvotne 
vloge izključno pravico do uporabe zaupnih 
podatkov; in
c) podatek v zvezi z zdravjem ne bi mogel 
biti odobren brez predložitve zaupnih 
podatkov s strani prvotnega vlagatelja.
2. Do preteka obdobja sedmih let, 
določenega v odstavku 1, naslednji vlagatelj 
nima pravice, da bi se nanašal na podatke, 
ki so bili s strani predhodnega vlagatelja 
izrečeni za zaupne, če Komisija ne sprejme 
odločbe, po kateri se bi lahko izdalo 
dovoljenje brez podatkov, ki so bili 
označeni za zaupne s strani predhodnega 
vlagatelja.

črtano

Obrazložitev

Osnutek Uredbe predvideva enoten, več mesecev trajajoč postopek za odobritev uporabe 
podatkov v zvezi z zdravjem pri oglaševanju živil, ki ga izvaja evropska agencija za živila. Ta 
predlog je birokratski, nepraktičen in s stališča Lizbonske strategije nesprejemljiv. Zato bi 
bilo treba vnaprejšnji postopek preverjanja in s tem povezane upravne akte povsem opustiti.
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Predlog spremembe 42
Člen 19 a (novo)

Člen 19 a
Pravice intelektualne lastnine

Predložitev vloge za odobritev podatkov ali 
registracija objave takih podatkov ne 
posega v pravice intelektualne lastnine, ki 
jih lahko ima vlagatelj v zvezi s samim 
podatkom ali katerim koli znanstvenim 
podatkom ali zadevnim podatkom iz 
dokumentacije, ki spremlja vlogo. Take 
pravice se obravnavajo v skladu s pravnim 
redom Skupnosti ali v skladu z 
nacionalnimi določbami, ki niso v 
nasprotju s pravnim redom skupnosti.

Predlog spremembe 43
Člen 22

Člen 22 črtano
Zaščitni ukrepi

1. Če ima država članica resne pomisleke, 
da se zahteva ne ujema s to Uredbo ali da je 
znanstvena utemeljitev iz člena 7 
pomanjkljiva, država članica lahko začasno 
ustavi uporabo te zahteve na njenem 
ozemlju.
O tem obvesti druge države članice in 
Komisijo ter navede vzroke za opustitev.
2. V skladu s postopkom iz člena 23(2) se 
sprejme odločba, kadar je to primerno, po 
pridobitvi mnenja Urada.
Komisija lahko začne postopek na lastno 
pobudo.
3. Država članica iz odstavka 1 lahko 
ohranja opustitev, dokler ji ni sporočena 
odločitev iz člena 2.
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Obrazložitev

Določba, ki omogoča „začasno opustitev“ za podatke, ki niso v skladu z Uredbo, ali za 
podatke, kjer se znanstvena utemeljitev pokaže za negotovo, krši člen 28 Pogodbe ES (načelo 
prostega pretoka blaga). Zaradi zmanjšanja neoviranega prostega pretoka blaga na 
notranjem evropskem trgu se člen 22 izbriše.

Če je nemogoče izbrisati ta člen, ima zgoraj omenjena pravica države članice smisel le v 
primeru zahtev v skladu s členom 12(3), ker so druge zahteve odobrene s strani Evropskega 
urada za varno hrano in so zato v skladu z uredbo. Poleg tega je ukrep, ki ga sprejme država 
članica, upravičen le v primeru, kadar dejansko tveganje za zdravje temelji na zavajajoči 
zahtevi. Člen 22 je torej treba spremeniti tako, kot je nakazano v Predlogu spremembe 112

Predlog spremembe 44
Člen 24

Da bi olajšali učinkovito spremljanje živil s 
hranilno vrednostjo ali zdravjem, lahko 
države članice od proizvajalca ali osebe, ki 
daje takšna živila na trg na njihovem 
ozemlju, zahtevajo, da s posredovanjem 
vzorca oznake tega izdelka o tem obvesti 
pristojne organe.

Da bi olajšali učinkovito spremljanje živil s 
hranilno vrednostjo ali zdravjem, lahko 
države članice od proizvajalca ali osebe, ki 
daje takšna živila na trg na njihovem 
ozemlju, zahtevajo, da s posredovanjem 
vzorca oznake tega izdelka o tem obvesti 
pristojne organe. Organi spremljajo 
oglaševanje živil vključno s podatki o 
hranilni vrednosti in zdravju, da v skladu z 
Direktivo 2000/13/ES preprečijo zavajanje 
potrošnika z danimi podatki. 

Obrazložitev

Oglaševalske kampanje/logotipi/oglaševanje izdelkov s športniki igra pomembno vlogo pri 
zaznavanju hranilnih vrednosti in zdravja s strani potrošnika. V Združenih državah Amerike 
veljavnost oglaševanja živil spremlja Zvezna komisija za trgovino in podobno bi moralo 
prevladati tudi na ravni EU, kjer bi Evropskemu uradu za varno hrano dovolili spremljati in 
izražati mnenje v posebnih primerih, kadar oglaševanje zavaja in ne obvešča potrošnika.

Predlog spremembe 45
Člen 25 a (novo)

Člen 25a
Prehodni ukrepi

Zahteve za živila z visoko energijsko 
porabo, ki so bila proizvedena v skladu z 
nacionalnimi določili pred datumom 
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veljavnosti, določenim v členu 26, se lahko 
še naprej proizvajajo do sprejetja Direktive 
Komisije o živilih, namenjenih športnikom 
in osebam z visoko energijsko porabo, ki 
temelji na Direktivi 89/398/EGS o živilih za 
posebne prehranske namene. . 

Obrazložitev

Komisija se trenutno ukvarja z direktivo Komisije o živilih z visoko energijsko porabo, v 
okviru direktive o živilih za posebne prehranske namene (Direktiva 89/398/EGS). Prihodnja 
direktiva bo pojasnila potrebe po zahtevah v športni prehrani. Te zahteve so za izdelke, ki jih 
uporabljajo športniki, posebne in zato posebna direktiva omogoča določitev ustreznih meril 
za zahteve. Zaradi tega je v tej uredbi ustrezno predvideti prehodne ukrepe, dokler se ne 
sprejme ustrezna direktiva.

Predlog spremembe 46
Člen 26, odstavek2

Uporablja se od [prvega dne šestega meseca 
po objavi].

Uporablja se od [prvega dne osemnajstega
meseca po objavi].

Obrazložitev

Prehodno obdobje traja 18 mesecev, da se omogoči primeren čas, od objave uredbe do 
začetka njene uporabe, za sprejetje novih pravil določenih v uredbi.

Predlog spremembe 47
Člen 26, odstavek3

Živila, dana na trg ali označena pred tem 
datumom, ki niso v skladu s to uredbo, se 
sme tržiti do [zadnjega dne enajstega
meseca po objavi].

Živila, dana na trg ali označena pred prvim 
dnem uporabe te uredbe, ki niso v skladu s 
to uredbo, se sme tržiti do [zadnjega dne 
osemnajstega meseca po prvem dnevu 
njene uporabe] ali do konca uporabnosti, 
odvisno od tega, katero obdobje je daljše.

Obrazložitev

Prehodno obdobje ne zadostuje, ker objavljenih smernic Evropskega urada za varno hrano, 
postopka odobritve (najmanj 6 mesecev) ter sprememb označevanja in predstavitve verjetno 
ne bo mogoče zaključiti v času 11 mesecev, kot je določeno v predlogu Komisije, ki velja 
sedaj.



PE 349.832v02-00 34 AD\553163SL.doc

SL

Predlog spremembe 48
Člen 26, odstavek3 a (novo)

Podatki v zvezi z zdravjem, ki so različni od 
tistih iz člena 12(1), namenjeni za živila, 
kategorije živil ali sestavine živil, se lahko 
še naprej določajo, pred veljavnostjo te 
uredbe v skladu z obstoječimi določili in 
pod pogojem, da se vloži zahtevek na 
podlagi člena 14 v roku 12 mesecev od 
veljavnosti te uredbe in šest mesecev pred 
končno odločitvijo, sprejeto na podlagi 
člena 16. Glede na takšne zahtevke časovni 
roki iz členov 15(1), 15(2) in 16(1) ne 
veljajo.

Obrazložitev

Potrebni so ustrezni prehodni sporazumi. Od začetka veljavnosti uredbe, šest mesecev po 
objavi, se mora izdelke označevati v skladu z novo uredbo. Vendar bodo postopki, opisani v 
členih od 14 do 17 predloga Komisije, potrebovali precej več časa od šest mesecev.

Družbam se mora zato dovoliti nadaljevanje označevanja svojih izdelkov, ki so sedaj na trgu, 
do končne odločitve Evropskega urada za varno hrano in stalnega odbora, pod pogojem, da 
je zadevna družba vložila zahtevek za potrditev zahteve v skladu s postopkom odobritve.

Predlog spremembe 49
Člen 26, odstavek 3 a (novo)

Od začetka veljavnosti te uredbe iz prvega 
odstavka tega člena do sprejetja seznamov 
iz člena 12(2) so za podatke v zvezi z 
zdravjem iz člena 12(1) odgovorna podjetja, 
pod pogojem, da so v skladu s to uredbo in 
z obstoječimi nacionalnimi določili, ki 
veljajo zanje, in brez poseganja v sprejetje 
zaščitnih ukrepov iz člena 22.

Obrazložitev

Uredba mora družbam dovoliti nadaljevanje trženja svojih izdelkov, ki so sedaj na trgu, do 
končne odločitve Evropskega urada za varno hrano in stalnega odbora.
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Predlog spremembe 50
Člen 26, odstavek3 b (novo)

Podatki v zvezi z zdravjem, razen tistih iz 
člena 12(1), usklajeni z obstoječimi določili 
v zvezi z živili, kategorijami živil ali hranili, 
se lahko v času veljavnosti te uredbe še 
naprej uporabljajo, pod pogojem, da se 
vloži zahtevek za dovoljenje v skladu s 
členom 14, v 12 mesecih od prvega dne 
veljavnosti te uredbe in do šest mesecev po 
končni odločitvi, sprejeti v skladu s členom 
16.

Obrazložitev

Uredba mora družbam dovoliti nadaljevanje trženja svojih izdelkov, ki so sedaj na trgu, do 
končne odločitve Evropskega urada za varno hrano in stalnega odbora, pod pogojem, da je 
družba, za katero velja ta primer, vložila prošnjo za odobritev zahteve na podlagi postopka 
odobritve. Zgornja prehodna določba bi bila v korist vsem zadevnim strankam, vključno z 
organi, pristojnimi za postopek odobritve. 

Predlog spremembe 51
Priloga, točka 7 a (novo) za točko 'Brez nasičenih maščob'

ČISTI OGLJIKOVI HIDRATI
Ta izraz predstavlja točno številko, ki se 
odšteje od skupnih ogljikovih hidratov, ki 
imajo zelo majhen vpliv na krvni sladkor; 
čisti ogljikovi hidrati = skupni ogljikovi 
hidrati – glicerin – organske kisline. 
Sladkorni alkoholi se ne odštejejo zato, ker 
bi to lahko vplivalo na krvni sladkor, ki je 
odvisen od predelave in priprave živil.

Obrazložitev

Dokazano je bilo, da diete s čistimi ogljikovimi hidrati prispevajo k izgubi teže. Trditve v zvezi 
s čistimi ogljikovimi hidrati se ujemajo z rastjo povpraševanja potrošnikov po podatkih o 
vsebnosti čistih ogljikovih hidratov v živilih.
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Predlog spremembe 52
Priloga, točka 7 b (novo) za točko "Brez nasičenih maščob"

NIZKA VSEBNOST OGLJIKOVIH 
HIDRATOV
Trditev o izdelkih z nizko vsebnostjo 
ogljikovih hidratov in katera koli trditev s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le za izdelke z vsebnostjo manj od 5 g 
čistih ogljikovih hidratov na postrežen 
izdelek, ob upoštevanju dejstva, da čisti 
ogljikovi hidrati predstavljajo točno 
številko, ki se odšteva od ogljikovih 
hidratov z zelo majhnim vplivom na krvni 
sladkor; čisti ogljikovi hidrati = skupni 
ogljikovi hidrati – glicerin – organske 
kisline. Sladkorni alkoholi se ne odštejejo 
zato, ker bi to lahko vplivalo na krvni 
sladkor, ki je odvisen od predelave in 
priprave živil.

Obrazložitev

Dokazano je bilo, da diete z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov prispevajo k izgubi teže. 
Trditve v zvezi z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov se ujemajo z rastjo povpraševanja 
potrošnikov po podatkih o nizki vsebnosti ogljikovih hidratov v živilih.

Predlog spremembe 53
Priloga, točka 7 c (novo) za točko 'Brez nasičenih maščob'

ZNIŽANI OGLJIKOVI HIDRATI
Trditev o izdelkih z znižano vsebnostjo 
ogljikovih hidratov in katera koli trditev s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le za izdelke z vsebnostjo manj od 10 g 
čistih ogljikovih hidratov na postrežen 
izdelek, ob upoštevanju dejstva, da čisti 
ogljikovi hidrati predstavljajo točno 
številko, ki se odšteva od ogljikovih 
hidratov z zelo majhnim vplivom na krvni 
sladkor; čisti ogljikovi hidrati = skupni 
ogljikovi hidrati – glicerin – organske 
kisline. Sladkorni alkoholi se ne odštejejo 
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zato, ker bi to lahko vplivalo na krvni 
sladkor, ki je odvisen od predelave in 
priprave živil.

Obrazložitev

Dokazano je bilo, da diete z znižano vsebnostjo ogljikovih hidratov prispevajo k izgubi teže. 
Trditve v zvezi z znižano vsebnostjo ogljikovih hidratov se ujemajo z rastjo povpraševanja 
potrošnikov po podatkih o znižani vsebnosti ogljikovih hidratov v živilih.

Predlog spremembe 54
Priloga, točka 18

NARAVNI VIR VITAMINOV IN/ALI 
MINERALOV

VIR VITAMINOV IN/ALI MINERALOV

Trditev, da je živilo naravni vir vitaminov 
in/ali mineralov, in katera koli trditev s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le za izdelke z vsebnostjo najmanj 15 
% priporočenega dnevnega vnosa na 100 g 
ali 100 ml, določenega v Prilogi k Direktivi 
Sveta 90/496/EGS.

Trditev, da je živilo vir vitaminov in/ali 
mineralov, in katera koli trditev s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
izdelke z vsebnostjo najmanj 15 % 
priporočene hranilne vrednosti (RNV) na 
100 g (trdna) in 7,5 % RNV na 100 ml 
(tekoča) ali 5 % RNV na 100 kcal (12 % 
RNV na 1 MJ) ali 15 % RNV na porcijo.
Če so živila naravni vir vitaminov in/ali 
mineralov je lahko pred trditvijo beseda 
„naravno“ ali „naraven“.

Obrazložitev

Pogoji, na katerih temelji uporaba trditve „vir“ vitaminov ali mineralov, se morajo oblikovati 
na pogojih določenih v zakoniku Codex Alimentarius, npr. uporaba različnih mejnih 
vrednosti, ki določajo razliko med trdnimi in tekočimi izdelki. Poleg tega so navedbe mejnih 
vrednosti, ki jih je predlagala Komisija, resno škodljive za mlečne izdelke, kljub dobro 
poznanemu in pomembnemu prispevanju pri vnosu kalcija.

Predlog spremembe 55
Priloga, točka 24 a (novo)

VIR ŠKROBA
Trditev, da je živilo vir škroba, in katera 
koli trditev s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za izdelke z 
vsebnostjo najmanj 15 % škroba na 100 g.
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Obrazložitev

Ker nekateri potrošniki potrebujejo izdelke z vsebnostjo škroba zaradi zdravstvenih razlogov, 
mora biti omogočeno, da se jih tako označuje. Vrednosti naj ustrezajo določilom iz zakonika 
Codex Alimentarius.

Predlog spremembe 56
Priloga, točka 24 b (novo)

VIR SESTAVLJENIH OGLJIKOVIH 
HIDRATOV
Trditev, da je živilo vir sestavljenih 
ogljikovih hidratov, in katera koli trditev s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le za izdelke z vsebnostjo najmanj 25 g 
sestavljenih ogljikovih hidratov na 100 g.

Obrazložitev

Sestavljeni ogljikovi hidrati sestojijo iz dolgih verig enostavnih sladkorjev. V naravni obliki 
jih najdemo v žitih, sadju, stročnicah (grah in fižol) ter v drugi zeleni zelenjavi. Vsebujejo vse 
vrste prebavljivih ogljikovih hidratov razen monosaharidov in disaharidov.

Naslednja hranila so bistvena za energijo v živilih: beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe. 

Glede na prehranska priporočila več evropskih držav naj bi bil vnos zgornjih hranil 
naslednji: 

– ne več od 30 do 35 % maščob;

– od 10 do 15 % beljakovin;

– najmanj 50 % ogljikovih hidratov (po možnosti v obliki sestavljenih ogljikovih hidratov).

Zato je pomembno obveščati potrošnike o živilih, ki so vir ogljikovih hidratov ali so z njimi 
bogata, da se lahko odločijo za bolj zdrav način prehranjevanja.

Predlog spremembe 57
Priloga, točka 24 c (novo)

VISOKA VSEBNOST ŠKROBA
Trditev, da ima živilo visoko vsebnost 
škroba, in katera koli trditev s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
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izdelke z vsebnostjo najmanj 30 g škroba na 
100 g.

Obrazložitev

Ker nekateri potrošniki potrebujejo izdelke z vsebnostjo škroba zaradi zdravstvenih razlogov, 
mora biti omogočeno, da se jih tako označuje. Vrednosti naj ustrezajo določilom iz zakonika 
Codex Alimentarius.
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