
AM\555844SL.doc PE 353.660v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

18. 2. 2005 PE 353.660v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 42-350

Osnutek poročila (PE 353.302v02-00)
Adriana Poli Bortone
Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem živil

Predlog uredbe (COM(2003)0424 – C5-0329 – 2003/0165(COD))

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 42

Evropski parlament zavrača predlog Komisije.

Or. en

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 43
Uvodna izjava -1 a (novo)

(– 1a) Treba je opozoriti, da je raznolika in 
uravnotežena prehrana predpogoj za dobro 
zdravje, da so posamezni proizvodi
relativnega pomena le v celotnem kontekstu 
prehrane in da je prehrana le eden od 
številnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj 
določenih bolezni pri ljudeh. Ostali 
dejavniki, kot so starost, genska 
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nagnjenost, raven telesne dejavnosti, 
uporaba tobaka in drugih mamil, 
izpostavljenost vplivom okolja in stres 
lahko prav tako igrajo veliko vlogo pri 
sprožitvi bolezni ljudi. Te dejavnike je treba 
upoštevati pri priporočilih, ki jih je 
pripravila Evropska unija na področju 
zdravja.

Or. fr

Obrazložitev

Zakonodajno besedilo se mora začeti s tem opozorilom.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Ta uredba ne velja za navadna 
sporočila, ali v komercialnem 
komuniciranju ali ne, v zvezi s kampanjami 
zdravstvenih organov za spodbujanje 
zdravega prehranjevanja z določenimi 
živili, npr. s priporočenim številom porcij 
sadja, zelenjave in mastnih rib.

Or. en

Obrazložitev

Uredba ne sme prepovedati sporočila o zdravem prehranjevanju v okviru kampanj 
nacionalnih organov ter sklicevanja na to pri označevanju, oglaševanju ali predstavljanju 
živil. V državah članicah obstajajo kampanje za spodbujanje uživanja sadja in zelenjave ter 
npr. mastnih rib.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 45
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Direktiva Sveta 89/398/EGS z dne 3. 
maja 1989 o približevanju zakonov držav 
članic v zvezi z živili za posebne prehranske 
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namene določa posebna pravila v zvezi s 
sestavo in označevanjem živil za posebne 
prehranske namene, še zlasti v zvezi s 
posebnimi prehrambnimi lastnostmi 
takšnih živil. Zato se številne določbe te 
uredbe ne bodo uporabljale za živila za 
posebne prehranske namene. Zato je treba 
podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil za posebne prehranske 
namene izvzeti iz določb te uredbe, če so 
taki podatki potrebni za določitev 
primernosti teh proizvodov za njihovo 
namembnost.

Or. en

Obrazložitev

Živila za posebne prehranske namene so živila, namenjena ljudem s posebnimi potrebami po 
hranjenju. Določeni deli predlagane uredbe niso primerni za takšna živila. Predlagana 
uvodna izjava namerava pojasniti člen 1(4) te uredbe, ki navaja, da se uporablja brez 
poseganja v živila za posebne prehranske namene.

Predlog spremembe, ki ga vložita Phillip Whitehead in Linda McAvan

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Nacionalni prostovoljni sistemi 
označevanja živil na sprednji strani 
embalaže, ki jih odobri država članica in so 
v skladu z načeli, določenimi v tej uredbi, 
ne bodo prepovedani.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere vlade držav članic trenutno raziskujejo in razvijajo potrošniku najbolj prijazno 
obliko za prostovoljne sisteme označevanja živil na sprednji strani embalaže. Ko nacionalna 
vlada enkrat uvede takšne sisteme in dokler ne obstaja noben sistem za celotno EU, ne bodo 
prepovedani, dokler ustrezajo načelom, določenim v tej uredbi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 47
Uvodna izjava 6

(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi podatki, 
lahko potrošnik razume kot proizvode, ki 
imajo v primerjavi s podobnimi ali drugimi 
proizvodi, ki jim take hranilne snovi niso 
dodane, hranilne, fiziološke 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 
učinkom, je primerno, da se v zvezi s 
proizvodi, za katere so navedeni takšni 
podatki, uvede določene omejitve. V tem 
smislu je vsebnost določenih snovi v 
proizvodu – na primer alkohola – ali profil 
hranilne vrednosti proizvoda primerno 
merilo pri odločanju, ali smejo biti na 
proizvodu navedeni podatki.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Samo trditev v zvezi z „neželenim“ učinkom podatkov o hranilni vrednosti in zdravju živil v 
uvodni izjavi ne more upravičiti „profilov hranilne vrednosti“ ter nadaljnjih prepovedi za 
podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem živil v predlogu Komisije. To velja zlasti za 
domnevno obrazložitev popolne prepovedi za podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil glede na pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 % alkohola.

V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 178/2002 je ustrezna ocena in analiza tveganja – in ne le 
izjave domnevnih povezav – predpogoj za standardizacijo živilske zakonodaje. Brez ustrezne 
analize tveganja ne more biti osnove za zakonodajni pristop, ki vključuje „profile hranilne 
vrednosti“.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, María Esther Herranz García

Predlog spremembe 48
Uvodna izjava 6
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(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi 
podatki, lahko potrošnik razume kot 
proizvode, ki imajo v primerjavi s 
podobnimi ali drugimi proizvodi, ki 
jim take hranilne snovi niso dodane, 
hranilne, fiziološke 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 
učinkom, je primerno, da se v zvezi s 
proizvodi, za katere so navedeni 
takšni podatki, uvede določene 
omejitve. V tem smislu je vsebnost 
določenih snovi v proizvodu – na 
primer alkohola – ali profil hranilne 
vrednosti proizvoda primerno merilo 
pri odločanju, ali smejo biti na 
proizvodu navedeni podatki.

(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi 
podatki, lahko potrošnik razume kot 
proizvode, ki imajo v primerjavi s 
podobnimi ali drugimi proizvodi, ki 
jim take hranilne snovi niso dodane, 
hranilne, fiziološke 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 
učinkom, je primerno, da se v zvezi s 
proizvodi, za katere so navedeni 
takšni podatki, uvede določene 
omejitve. V tem smislu je treba 
sprejeti odločitev o tem, katere 
podatke je mogoče narediti za en 
proizvod, na podlagi upoštevanja 
snovi, ki predstavljajo profil 
hranilne vrednosti proizvoda.

Or. es

Obrazložitev

Možnost obveščanja potrošnikov o značilnostih in lastnostih živil, vključno z možnimi 
posledicami njihovega zaužitja, pod pogojem, da se širi resnične in znanstveno dokazane 
informacije, se lahko ohranja in zagotavlja brez izjeme.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard

Predlog spremembe 49
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Nekatera živila lahko vsebujejo 
nezaželene snovi ali onesnaževalce, kot so 
metilno živo srebro pri tunih ali 
PCB/dioksin pri mastnih ribah. Druga 
živila lahko vsebujejo snovi, kot so kofein 
ali snovi hormonskega značaja, ki so ali 
predmet javnega pregleda ali predmet 
razprave v znanstvenih krogih. Pri 
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preverjanju ustreznosti nekega podatka na 
proizvodu je treba upoštevati tudi, ali bi to 
lahko vplivalo na povečano porabo katerih 
koli nezaželenih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Živila z nezaželeno visoko ravnjo onesnaževalcev ali ki vsebujejo snovi, ki so predmet javnega 
pregleda, ne smejo imeti podobe izredno zdravega proizvoda, ker bi to lahko privedlo do 
nezaželene večje porabe teh živil.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 50
Uvodna izjava 7

(7) Pri določitvi profila hranilne vrednosti 
se lahko upoštevajo deleži različnih 
hranilnih snovi in snovi s hranilnim ali 
fiziološkim 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

Or. en

Obrazložitev

Določanje objektivnih, na znanosti temelječih profilov hranilne vrednosti se lahko izkaže za 
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nemogoče, ker učinki živil na zdravje niso odvisni od njihove hranilne sestave, ampak od 
njihove uporabe. Ljudje jedo obroke, ki so kombinacija posameznih živil, in ne izolirana 
živila. Pri tej predpostavki so verjetno vsi ukrepi na podlagi takšnih profilov nekoherentni in 
povzročijo samovoljne odločitve. Poleg tega so profili hranilne vrednosti s stališča 
zdravstvene vzgoje nesmiselni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 51
Uvodna izjava 7

(7) Pri določitvi profila hranilne vrednosti se 
lahko upoštevajo deleži različnih hranilnih 
snovi in snovi s hranilnim in fiziološkim 
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.

(7) Pri določitvi profila hranilne vrednosti se 
morajo upoštevati deleži vseh različnih 
hranilnih snovi in snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom. 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 Evropski agenciji za varno hrano.

Or. de

Obrazložitev

Določitev profila hranilne vrednosti je znanstveni postopek in ga mora zato izvesti izključno 
EFSA. Komisija mora te profile hranilne vrednosti priznati. Profili hranilne vrednosti se ne 
smejo zmanjšati na vsebnost sladkorja, soli in maščobe zadevnih živil.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 52
Uvodna izjava 7 a (novo)
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(7a) Potrošniki vedno bolj potrebujejo 
zanesljive in objektivne informacije o 
kakovosti živil, ki jih zaužijejo. S pomočjo 
profilov hranilne vrednosti je mogoče 
ustvariti oznako kakovosti, ki potrošnikom 
daje informacije o sladkorjih, natriju/soli, 
nasičenih maščobah, transmaščobnih 
kislinah in drugih hranilnih snoveh 
(vitaminih, mineralih in vlakninah), ki jih 
živila vsebujejo. Ta oznaka kakovosti je 
pomembno sredstvo v boju proti 
degenerativnim boleznim, kot so 
kardiovaskularne bolezni in rak. 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Jillian Evans

Predlog spremembe 53
Uvodna izjava 9

(9) Za zagotovitev, da so podatki resnični, je 
nujno, da je snov, ki je predmet podatka, 
prisotna v končnem proizvodu v zadostnih 
količinah ali pa da je snov odsotna ali 
prisotna v ustrezno zmanjšanih količina, da 
se ustvari zahtevani hranilni ali fiziološki 
učinek. Snov mora biti na voljo v takšni 
obliki, da je uporabna za telo. Poleg tega 
mora biti znatna količina snovi, ki je 
odgovorna za zahtevani hranilni ali 
fiziološki učinek, zagotovljena z zaužitjem 
takšne količine živila, ki je sprejemljiva za 
zaužitje.

(9) Za zagotovitev, da so podatki resnični, je 
nujno, da je snov, ki je predmet podatka, 
prisotna v končnem proizvodu v zadostnih 
količinah ali pa da je snov odsotna ali 
prisotna v ustrezno zmanjšanih količina, da 
se ustvari zahtevani hranilni ali fiziološki 
učinek. Snov mora biti na voljo v takšni 
obliki, da je uporabna za telo. Poleg tega 
mora biti znatna količina snovi, ki je 
odgovorna za zahtevani hranilni ali 
fiziološki učinek, zagotovljena z zaužitjem 
takšne količine živila, ki je sprejemljiva za 
zaužitje. Standardne vrednosti aktivnih 
snovi, pri katerih se upošteva sezonska ali 
predelovalno pogojena nihanja, morajo biti 
osnova za izjavo o vsebini. Usklajene 
preskusne metode morajo biti na razpolago, 
da se zagotovi primerljive rezultate 
preskusov. 

Or. en
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Obrazložitev

Izjava o vsebini se mora opirati na usklajene preskusne metode in na povprečne vrednosti 
aktivne snovi, da se prepreči napačne razlage rezultata, kar lahko privede do zavajajočega 
obveščanja potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 54
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. 
Znanstvena utemeljitev mora biti 
sorazmerna z naravo prednosti, ki jih 
ponuja proizvod. 

Or. fr

Obrazložitev

Ta splošna načela, ki jih sprejema Uredba o ustanovitvi Evropske agencije za varno hrano, 
pomenijo, da je treba v uredbi določiti, kaj je za konkreten podatek o proizvodu sorazmerno. 
Raven znanstvene utemeljitve, zahtevane za podatek o zmanjšanem tveganju za nastanek 
bolezni, bi bila zato višja od tiste, ki se zahteva za funkcionalni podatek.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard in Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 55
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.

Or. en



PE 353.660v01-00 10/178 AM\555844SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard in Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 12

(12) Zaradi pozitivne podobe, ki se podeli 
živilom s podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem, ter zaradi 
potencialnega vpliva teh živil na 
prehrambene navade in celotne vnose 
hranilnih snovi, bi morali potrošniki imeti 
možnost oceniti hranilno vrednost živil. Zato 
mora biti označba hranilne vrednosti 
obvezna in mora biti obširna na vseh živilih, 
ki nosijo podatke v zvezi z zdravjem.

(12) Zaradi pozitivne podobe, ki se podeli 
živilom s podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem, ter zaradi 
potencialnega vpliva teh živil na 
prehrambene navade in celotne vnose 
hranilnih snovi, bi morali potrošniki imeti 
možnost oceniti hranilno vrednost živil. Zato 
mora biti označba hranilne vrednosti 
obvezna in mora biti obširna na vseh živilih, 
ki nosijo podatke v zvezi s hranilno 
vrednostjo in/ali zdravjem.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje hranilne vrednosti je prav tako pomembno za podatke v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 57
Uvodna izjava 13

(13) Treba je sestaviti tudi seznam 
dovoljenih podatkov o hranilni vrednosti in 
posebnih pogojev za njihovo uporabo na 
podlagi pogojev za uporabo takšnih 
podatkov, ki so bili dogovorjeni na 
nacionalni in mednarodni ravni in določeni v 
zakonodaji Skupnosti. Ta seznam je treba
redno posodabljati. Poleg tega je za 
primerjalne podatke potrebno, da so 
proizvodi, ki se jih primerja, jasno 
prepoznavni za končnega potrošnika. 

(13) Treba je sestaviti tudi seznam 
dovoljenih podatkov o hranilni vrednosti in 
posebnih pogojev za njihovo uporabo na 
podlagi pogojev za uporabo takšnih 
podatkov, ki so bili dogovorjeni na 
nacionalni in mednarodni ravni in določeni v 
zakonodaji Skupnosti. Ta seznam je treba
redno posodabljati, da se upošteva razvoje v 
znanosti, novo znanje in tehnike. Poleg tega 
je za primerjalne podatke potrebno, da so 
proizvodi, ki se jih primerja, jasno 
prepoznavni za končnega potrošnika. 

Or. fr
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Obrazložitev

Seznam podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo se mora prilagoditi stalnemu znanstvenemu in 
tehničnemu razvoju, tako da z najmanjšim časovnim zaostankom kar najbolje upošteva vse 
novo znanje in tehnike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava 15

(15) Poleg prehrane obstajajo številni drugi 
dejavniki, ki lahko vplivajo na psihične in 
vedenjske funkcije. 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 ustrezno, da se prepove 
uporabo podatkov, ki se nanašajo na 
psihično in vedenjsko delovanje.

(15) Poleg prehrane obstajajo številni drugi 
dejavniki, ki lahko vplivajo na psihične in 
vedenjske funkcije. 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 ustrezno, da se pri uporabi
podatkov, ki se nanašajo na psihično in 
vedenjsko delovanje, zahteva znanstvene 
dokaze.

Or. de

Obrazložitev

Kriteriji za ocenjevanje podatkov morajo biti znanstveni dokaz.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 59
Uvodna izjava 16

(16) Direktiva Komisije št. 96/8/ES z dne 26 
februarja 1996 o živilih, namenjenih za 
uporabo pri energijsko omejenih dietah za 
zmanjševanje telesne teže [17], 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 

(16) Direktiva Komisije št. 96/8/ES z dne 26 
februarja 1996 o živilih, namenjenih za 
uporabo pri energijsko omejenih dietah za 
zmanjševanje telesne teže [17], 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 
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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.

nadzorovanju telesne teže, se prodaja s 
takšnimi podatki in sporočilom, da to živilo 
omeji vnos kalorij. Zato je primerno, da se 
dovoli navajanje takšnih lastnosti samo 
takrat, kadar obstaja za to zadostna 
znanstvena podlaga.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 11(1).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, 
Phillip Whitehead, Linda McAvan

Predlog spremembe 60
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, je treba oceniti in 
odobriti na drugačen način. Zato je treba 
sestaviti seznam dopustnih podatkov, ki 
opisujejo vlogo hranilne ali druge snovi.

(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, je treba oceniti in 
odobriti na drugačen način. Zato je treba, po 
posvetovanju z Agencijo, sestaviti seznam 
dopustnih podatkov, ki opisujejo vlogo 
hranilne ali druge snovi.

Or. en

Obrazložitev

„Ustaljena in nesporna znanstvena spoznanja“ morajo pretehtati neodvisni znanstveniki. 
Zato je sodelovanje Evropske agencije za varno hrano (EFSA) nujno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 61
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 

(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 
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znanstvenih spoznanj, je treba oceniti in 
odobriti na drugačen način. Zato je treba 
sestaviti seznam dopustnih podatkov, ki 
opisujejo vlogo hranilne ali druge snovi.

znanstvenih spoznanj, je treba oceniti na 
drugačen način. Zato je treba sestaviti 
seznam dopustnih podatkov, ki opisujejo
vlogo hranilne ali druge snovi.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 10(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 62
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, je treba oceniti in 
odobriti na drugačen način. Zato je treba 
sestaviti seznam dopustnih podatkov, ki 
opisujejo vlogo hranilne ali druge snovi.

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe si prizadeva pojasniti to točko.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 19

Raznolika in uravnotežena prehrana je prvi 
pogoj za dobro zdravje in posamezni 
proizvodi so sorazmerno pomembni v 
smislu celotne prehrane, in ta prehrana je 
eden od več dejavnikov, ki vplivajo na 
nastop nekaterih človeških bolezni. Ostali 
dejavniki, kot so starost, genska nagnjenost, 
raven telesne dejavnosti, uporaba tobaka in 
mamil, izpostavljenost vplivom okolja in 

Raznolika in uravnotežena prehrana, ob 
upoštevanju različnih prehrambenih navad 
v državah članicah, ki zaslužijo spoštovanje 
in ohranitev, je prvi pogoj za dobro zdravje 
in že en sam proizvod lahko ima 
neizpodbiten pomen za prehrano kot celoto, 
ob tem je prehrana je eden od več 
dejavnikov, ki vplivajo na nastop nekaterih 
človeških bolezni. Ostali dejavniki, kot so 
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stres, lahko vsi vplivajo na nastop človeških 
bolezni. Posebne zahteve po označevanju 
morajo zato veljati za podatke v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za nastanek bolezni.

starost, genska nagnjenost, raven telesne 
dejavnosti, uporaba tobaka in mamil, 
izpostavljenost vplivom okolja in stres, 
lahko vsi vplivajo na nastop človeških 
bolezni. Posebne zahteve po označevanju 
morajo zato veljati za podatke v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za nastanek bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Namen je zaščita proizvodnje in distribucije značilnih in regionalnih proizvodov, ki so 
ključnega pomena za dobro zdravje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, María Esther Herranz García

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 19

(19) Raznolika in uravnotežena prehrana 
je prvi pogoj za dobro zdravje in 
posamezni proizvodi so sorazmerno 
pomembni v smislu celotne prehrane, 
in ta prehrana je eden od več 
dejavnikov, ki vplivajo na nastop 
nekaterih človeških bolezni. Ostali 
dejavniki, kot so starost, genska 
nagnjenost, raven telesne dejavnosti, 
u p o r a b a  tobaka in mamil, 
izpostavljenost vplivom okolja in 
stres, lahko vsi vplivajo na nastop 
človeških bolezni. Posebne zahteve 
po označevanju morajo zato veljati 
za podatke v zvezi z zmanjšanjem 
tveganja za nastanek bolezni.

(19) Raznolika in uravnotežena prehrana,
prvi pogoj za dobro zdravje, mora 
upoštevati posebne prehrambene 
navade vsake države članice, njenih 
regij in provinc. Kulturne razlike v 
kulinariki in tradicionalnih 
proizvodih je treba ohraniti ter jih 
vključiti med bistvene pogoje za 
dobro zdravje. Vsak proizvod je
sorazmerno pomemben v smislu 
celotne prehrane, in ta prehrana je 
eden od več dejavnikov, ki vplivajo 
na nastop nekaterih človeških 
bolezni. Ostali dejavniki, kot so 
starost, genska nagnjenost, raven 
telesne dejavnosti, uporaba tobaka in 
mamil, izpostavljenost vplivom 
okolja in stres, lahko vsi vplivajo na 
nastop človeških bolezni. Posebne 
zahteve po označevanju morajo zato 
veljati za podatke v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za nastanek 
bolezni.

Or. es
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Obrazložitev

Namen je zaščita proizvodnje in distribucije značilnih proizvodov, ki so bistvenega pomena za 
dobro zdravje posameznikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 19

(19) Raznolika in uravnotežena prehrana 
je prvi pogoj za dobro zdravje in posamezni 
proizvodi je sorazmerno pomemben v smislu 
celotne prehrane, in ta prehrana je eden od 
več dejavnikov, ki vplivajo na nastop 
nekaterih človeških bolezni. Ostali 
dejavniki, kot so starost, genska nagnjenost, 
raven telesne dejavnosti, uporaba tobaka in 
mamil, izpostavljenost vplivom okolja in 
stres, lahko vsi vplivajo na nastop človeških 
bolezni. Posebne zahteve po označevanju 
morajo zato veljati za podatke v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za nastanek bolezni.

(19) Raznolika in uravnotežena prehrana 
je prvi pogoj za dobro zdravje in posamezni 
proizvodi so sorazmerno pomembni smislu 
celotne prehrane, in ta prehrana je eden od 
več dejavnikov, ki vplivajo na nastop 
nekaterih človeških bolezni. Ostali 
dejavniki, kot so starost, genska nagnjenost, 
raven telesne dejavnosti, uporaba tobaka in 
mamil, izpostavljenost vplivom okolja in 
stres, lahko vsi vplivajo na nastop človeških 
bolezni. 

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi skladnosti s predlogi sprememb k členoma 2 in 13.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 20

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

črtano

Or. de
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Obrazložitev

V tej uvodni izjavi si Komisija prizadeva upravičiti preverjanja besedila podatkov o zdravju 
Evropske agencije za varno hrano (EFSA). EFSA je edina odgovorna za znanstveno 
vrednotenje, vendar pa nima strokovnega znanja na področju komunikacij. Poleg tega ne bi 
bili niti EFSA niti vlagatelji sposobni oceniti ustreznih besedil v vseh jezikih Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 20

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

(20) Da bi se zagotovilo, da so podatki v 
zvezi z zdravjem resnični, jasni, zanesljivi in 
koristni za potrošnika, ki se odloča za zdrav 
način prehranjevanja, se mora ubeseditev in 
predstavitev podatkov v zvezi z zdravjem 
upoštevati pri mnenju Agencije in pri 
postopku odobritve, ki mu sledi. Postopek 
odobritve mora vključevati tudi sosvet 
potrošnikov za presojo dojemanja in 
razumevanja podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je okrepiti in razjasniti dejstvo, da je treba upoštevati mnenje EFSE. Potrošniki lahko 
dojemajo pomen podatkov na drugačen način, kot pa so to predvideli znanstveniki in/ali 
industrija. Zato je pomembno, da v postopku odobritve začne sodelovati tudi sosvet 
potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 20

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

(20) Da bi se zagotovilo, da so podatki v 
zvezi z zdravjem resnični, jasni, zanesljivi in 
koristni za potrošnika, ki se odloča za zdrav 
način prehranjevanja, se mora ubeseditev in 
predstavitev podatkov v zvezi z zdravjem 
upoštevati pri mnenju Agencije in pri 
postopku odobritve, ki mu sledi. Postopek 
odobritve mora upoštevati mnenja skupin 
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potrošnikov, priznanih na evropski ali 
nacionalni ravni, ki imajo nalogo, da 
ocenijo dojemljivost in razumljivost 
podatkov.

Or. fr

Obrazložitev

Potrošniki lahko dojemajo pomen danih podatkov drugače, kot so znanstveniki in/ali 
industrija nameravali. Zato je v okviru postopka odobritve pomembno ustrezno upoštevati 
mnenje skupin potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 69
Uvodna izjava 20

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

(20) Da bi se zagotovilo, da so podatki v 
zvezi z zdravjem resnični, jasni, zanesljivi in 
koristni za potrošnika, ki se odloča za zdrav 
način prehranjevanja, je treba upoštevati
natančno vsebino in predstavitev podatkov 
v zvezi z zdravjem pri mnenju Agencije.

Or. de

Obrazložitev

EFSA je edina odgovorna za znanstveno vrednotenje in po njenem mnenju je treba bolj 
preučiti vsebino kot ubeseditev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava 21

(21) V nekaterih primerih sama znanstvena 
ocena tveganja ne more zagotoviti vseh 
podatkov, na katerih mora temeljiti sklep v 
zvezi z obvladovanjem tveganja. Zato je 
treba upoštevati druge pravno utemeljene 
dejavnike, ki pridejo v poštev pri 
obravnavani zadevi.

(21) V nekaterih primerih sama znanstvena 
ocena tveganja ne more zagotoviti vseh 
podatkov, na katerih mora temeljiti sklep v 
zvezi z obvladovanjem tveganja.
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Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 16(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 71
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.

(22) Da bi zagotovili preglednost, je treba 
izdelati register takih podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Ne gre za vprašanje sestave „črnega seznama“ ubeseditev, ker je znanstveno vrednotenje 
podatkov odločilni dejavnik.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Predlog spremembe 72
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.

(24) Zaradi spodbujanja raziskav in razvoja 
v agroživilski industriji je primerno zaščititi 
naložbe s strani inovatorjev pri zbiranju 
informacij in podatkov, ki podpirajo uporabo 
iz te uredbe. Ta zaščita je časovno omejena, 
da bi preprečili nepotrebno ponavljanje 
raziskav in preskusov. Medtem ko je nujno 
zaščititi naložbe s strani inovatorja, je 
pomembno, da se nezaupni deli dajo na 
razpolago javnemu pregledu. 

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot pri nazadnje sprejeti zakonodaji GSO v zvezi z živili in krmo bi javnost morala 
imeti priložnost dostopa do dosjejev za določen čas, ampak ob upoštevanju potrebnih ravni 
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zaupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 73
Uvodna izjava 24 a (novo)

(24a) MSP morajo dobiti posebno pomoč za 
sestavo dosjejev in za pokritje stroškov, ki 
izhajajo iz te centralizirane ocene.

Or. fr

Obrazložitev

Uvedba tega sistema ne sme oškodovati malih in srednje velikih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Jillian Evans

Predlog spremembe 74
Uvodna izjava 25

(25) Glede na posebno vrsto živil, za katera 
so navedeni podatki, morajo biti nadzornim 
organom poleg običajnih sredstev na voljo 
še dodatna sredstva, da se omogoči 
učinkovito spremljanje teh živil.

(25) Glede na posebno vrsto živil, za katera 
so navedeni podatki, morajo biti nadzornim 
organom poleg običajnih sredstev na voljo 
še dodatna sredstva, kot je obvezna 
priglasitev podatkov, da se omogoči 
učinkovito spremljanje teh živil.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje podatkov v zvezi z zdravjem je izredno pomembno. Obvezna priglasitev podatkov 
v zvezi z zdravjem bo lahko najbolje pomagala nacionalnim vladam pri iskanju pravilne 
uporabe teh podatkov in pri spremljanju mogočih vplivov na zdravje prebivalstva.

Predlog spremembe, ki ga vložita Françoise Grossetête, Renate Sommer

Predlog spremembe 75
Uvodna izjava 29 a (novo)

(29a) Treba je pravočasno oblikovati 
splošno obveščevalno kampanjo o zadevah, 
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povezanih s prehrano, in pomembnosti 
pridobivanja zdravih prehrambenih navad.

Or. fr

Obrazložitev

Prekomerna telesna teža postaja velik problem v Evropski uniji. Zato je treba vzporedno z 
uvedbo te uredbe začeti s splošno kampanjo o prehrambenih navadah, da se poveča 
ozaveščenost javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 76
Člen 1, odstavek 2

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

2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju za označevanje, 
predstavitev in oglaševanje živil, ki so kot 
taka namenjena za prehrano posameznika 
ali množice. Ta uredba ne velja za sadje in 
zelenjavo.

Or. el

Obrazložitev

Sadje in zelenjavo je treba izvzeti iz obsega uredbe, ker sta najpomembnejši značilnosti 
zdrave prehrane, poleg tega pa je njun blagodejni vpliv na zdravje očiten. Zato se odobritev 
ne sme zahtevati za podatke v zvezi z zdravjem, povezane s temi proizvodi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard, Jules Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 77
Člen 1, odstavek 2

2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju za označevanje, 
predstavitev in oglaševanje živil, 
namenjenih končnemu potrošniku. Prav tako 
velja za živila, ki so namenjena 
restavracijam, bolnišnicam, šolam ter 

2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju, vključno z vsemi vidiki 
blagovne znamke in predstavitve, ki lahko 
pomenijo podatek o hranilni vrednosti ali 
zdravju, za označevanje, predstavitev in 
oglaševanje živil, namenjenih končnemu 
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podobnim ustanovam za pripravo in dostavo 
hrane.

potrošniku. Prav tako velja za živila, ki so 
namenjena restavracijam, bolnišnicam, 
šolam ter podobnim ustanovam za pripravo 
in dostavo hrane.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje javnega zdravja je tudi eden od ciljev te uredbe. Blagovne znamke lahko prav 
tako prenašajo potrošnikom sporočila v zvezi s prehrano in zdravjem. Zato jih je zaradi 
izognitve zavajanju potrošnikov treba vključiti v obseg zakonodaje. Blagovne znamke, kot je 
„Food Doctor“, nedvomno zavajajo potrošnike. Drugi vidiki predstavitve, kot je embalaža, 
morajo biti prav tako vključeni zaradi zaščite potrošnikov in razjasnitve obsega te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vložita Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 78
Člen 1, odstavek 2

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

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

Vendar pa ne velja za tista živila, ki se 
predstavljajo in prodajajo nepakirana, tj. 
brez embalaže, ter ne velja za sadje in 
zelenjavo (sveži proizvodi).

Or. de

Obrazložitev

Mala podjetja, kot so pekarne, ki same izdelujejo svoje proizvode in jih prodajajo neposredno 
iz svojih prostorov, je treba izvzeti iz obsega te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso 
González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 79
Člen 1, odstavek 2
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2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju za označevanje, 
predstavitev in oglaševanje živil, 
namenjenih končnemu potrošniku. Prav tako 
velja za živila, ki so namenjena 
restavracijam, bolnišnicam, šolam ter 
podobnim ustanovam za pripravo in dostavo 
hrane.

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

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 80
Člen 1, odstavek 2

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

2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju za označevanje, 
predstavitev in oglaševanje živil, 
namenjenih končnemu potrošniku, razen 
dejavnosti, ki jih zajema Uredba Sveta 
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 ter 
podobnim ustanovam za pripravo in dostavo 
hrane.
                                               
(1) UL L 328, 23.12.2000, str. 2. Uredba, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Uredbo (ES) št. 2060/2004 (UL L 357, 
2.12.2004, str. 3).

Or. fr

Obrazložitev

Sedanje besedilo je dvoumno in lahko bralce zavede, da mislijo, da oglaševanje vključuje tudi 
kmetijske proizvode, glede na to, da obstajajo evropske in nacionalne politike, ki podpirajo 
obveščanje in splošno oglaševanje kmetijskih proizvodov pod nadzorom organov Skupnosti, ki 
jih je treba ohraniti, v lastnem interesu potrošnikov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 81
Člen 1, odstavek 3

3. Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in z 
zdravjem, ki niso v skladu z določbami te 
uredbe, se štejejo za zavajajoče oglaševanje 
v smislu Direktive Sveta 84/450/EGS.

3. Ta uredba velja brez poseganja v 
naslednje predpise Skupnosti:

– Direktiva Sveta 89/398/ES z dne 3. maja 
1989 o približevanju zakonodaje držav 
članic, ki velja za živila za posebne 
prehranske namene1 in direktive, sprejete 
na njeni podlagi;
– Direktiva Sveta 80/777/ES z dne 15. julija 
1980 o približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi z izkoriščanjem in trženjem 
naravnih mineralnih vod2;
– Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. 
novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi3;
– Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. 
maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino;
– Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. 
junija 1991, ki določa splošna pravila za 
opis in predstavitev aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in 
aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih 
proizvodov;
– Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. 
maja 1989, ki določa splošna pravila za 
opredelitev, opis in predstavitev žganih 
pijač;
– Uredba Komisije (ES) št. 94/2002, ki 
določa podrobna pravila za uporabo 
Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o akcijah 
informiranja in promocije za kmetijske 
proizvode na notranjem trgu.
1 UL L 186, 30.6.1989, str. 27.
2 UL L 229, 30.8.1980, str. 1.
3 UL L 330, 5.12.1998, str. 32.
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Or. xm

Obrazložitev

Za vina, aromatizirana vina in žgane pijače že veljajo posebne določbe Skupnosti, ki urejajo 
njihovo označevanje, opise, predstavitev in tudi oglaševalske dejavnosti in obveščanje. 
Natančneje povedano gre pri tem za Uredbe 1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 
94/2002 in 2826/2000.

Ta posebna zakonodaja Skupnosti zagotavlja zaščito, preglednost trga in prost pretok teh 
proizvodov ter učinkovito zajema cilje predlagane nove uredbe, tj. zagotavlja visoko stopnjo 
varstva potrošnikov, izboljšuje prosti pretok blaga na notranjem trgu, zvišuje stopnjo pravne 
varnosti gospodarskih subjektov, zagotavlja pošteno konkurenco ter spodbuja in varuje 
uvajanje novosti na področju živil, ki so predmet tega predloga.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard in 
Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 82
Člen 1, odstavek 3 a (novo)

3.a Ta uredba velja brez poseganja v 
naslednje predpise Skupnosti:
– Direktiva Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 
1989 o približevanju zakonodaje držav 
članic, ki velja za živila za posebne 
prehranske namene in direktive, sprejete na 
njeni podlagi;
– Direktiva Sveta 80/777/EGS z dne 15. 
julija 1980 o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi z izkoriščanjem in 
trženjem naravnih mineralnih vod2;
– Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. 
novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi3.
1 UL L 186, 30.6.1989, str. 27.
2 UL L 229, 30.8.1980, str. 1.
3 UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da velja obstoječa zakonodaja Skupnosti o zavajajočem oglaševanju in za 
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posebna hranila še naprej.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González in John Bowis

Predlog spremembe 83
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 velja brez poseganja v 
naslednje predpise Skupnosti:

Direktiva Sveta 80/777/ES z dne 15. julija 
1980 o približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi z izkoriščanjem in trženjem 
naravnih mineralnih vod1;
Direktiva Sveta 89/398/ES z dne 3. maja 
1989 o približevanju zakonodaje držav 
članic, ki se nanaša na živila za posebne 
prehranske namene;2;
Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. 
maja 1989 o določitvi splošnih pravil o 
opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih 
pijač3;
Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. 
junija 1991 o določitvi splošnih pravil za 
opis in predstavitev aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in 
aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih 
proizvodov4;
Uredba Sveta (ES) št. 2991/94 z dne 5. 
decembra 1994 o določitvi standardov za 
mazave maščobe5;
Uredba Sveta (ES) št. 2597/97 z dne 18. 
decembra 1997 o določitvi dodatnih pravil o 
skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi 
proizvodi za konzumno mleko6;
Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. 
maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino7 in 
Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002 z dne 
29. aprila 2002 o določitvi nekaterih pravil 
za izvajanje pravil Uredbe Sveta (ES) št. 
1493/19998;
Uredba Sveta (ES) št. 2826/2000 z dne 19. 
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decembra 2000 o akcijah informiranja in 
promocije za kmetijske proizvode na 
notranjem trgu9 in Uredba Komisije (ES) 
št. 94/2002 z dne 18. januarja 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za uporabo 
Uredbe Sveta10;
Direktiva 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o 
približevanju zakonodaj držav članic o 
prehranskih dopolnilih11.
____________________
1 UL L 229, 30.8.1980, str. 1.
2 UL L 186, 30.6.1989, str. 27.
3 UL L 160, 12.6.1989, str. 1.
4 UL L 149, 14.6.1991, str. 1.
5 UL L 316, 9.12.1994, str. 2.
6 UL L 351, 23.12.1997, str. 13.
7 UL L 179, 14.7.1999, str. 1.
8 UL L 118, 4.5.2002, str. 1.
9 UL L 328, 23.12.2000, str. 2.
10 UL L 17, 19.1.2002, str. 20.
11 UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

Or. es

Obrazložitev

Komisija v svojem obrazložitvenem memorandumu trdi, da je pomanjkanje posebnih določb 
na evropski ravni eden od razlogov, zakaj je treba sestaviti novo uredbo, ob upoštevanju 
številnih podatkov, ki se pojavljajo na oznakah na živilih. To je enako priznanju, da predlog 
ni upravičen v primerih, v katerih že obstajajo posebne določbe. Očitno je, da urejanje 
nečesa, kar je že urejeno, ni upravičeno in ta predlog spremembe bo to preprečil, z 
razširjenjem tega, kar je že predvideno v besedilu predloga.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 84
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, določene z Direktivo 
2002/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju 
zakonodaj držav članic o prehranskih 
dopolnilih1.
                                               
(1) UL L 183, 12.7.2002, str. 51.
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Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe preprečuje dodajanje nove zakonodaje predpisom, ki že obstajajo za to 
kategorijo proizvoda.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Margrete Auken in Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 85
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 tiste v zvezi z 
prehranskimi dopolnili, kot je določeno v 
zakonodaji Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da se izogne negotovosti, ali so prehranska dopolnila vključena v obseg te uredbe, se 
prehranska dopolnila posebej omenjajo v členu 1.4.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 86
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, kot je določeno v 
Direktivi Sveta 89/398/EGS1 in direktivah, 
ki veljajo za njeno izvajanje.
1 UL L 186, 30.6.1989, str. 27.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da velja obstoječa zakonodaja Skupnosti za posebna hranila še naprej. To 
zagotavlja, da se lahko živila za posebno medicinsko uporabo (na primer za zdravljenje 
bolnikov v bolnišnicah in zunaj njih) še dalje uporabljajo.
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Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 87
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, določene v zakonodaji 
Skupnosti in v zvezi z opisom, 
označevanjem in predstavitvijo 
tradicionalnih proizvodov, kot je to 
določeno med drugim v Uredbah (EGS) 
št. 1576/891 in 1601/912 ter Uredbah (ES) 
št. 1493/19993 in 753/20024, ter tudi 
oglaševanjem tega in obveščanjem o tem 
(Uredbi (ES) št. 2826/2000 in 94/20025).

                                               
(1) Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 
29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o 
opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih 
pijač (UL L 160, 12.6.1989, str. 1). 
Direktiva, nazadnje spremenjena z Uredbo 
(ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta (UL L 284, 31.12.2003, str. 1).
(2) Uredba Sveta (EGS) št. 1601/92 z dne 
15. junija 1992 o posebnih ukrepih za 
Kanarske otoke glede nekaterih kmetijskih 
proizvodov v zvezi s strukturnimi ukrepi 
(UL L 149, 16.9.1991, str. 1). Uredba, 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1882/2003.
(3) Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za 
vino (UL L 179, 14.7.1999, str. 1). Uredba, 
nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, 
str.13).
(4) Uredba Komisije (ES) št. 753/2002 z dne 
29. aprila 2002 o določitvi nekaterih pravil 
za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 
1493/1999 glede poimenovanja, 
označevanja, predstavitve in zaščite 
nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja 
(UL L 118, 4. 5. 2002, str. 1). Uredba, 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1991/2004 (UL L 344, 20.11.2004, str. 9).
(5) Uredba Komisije (ES) št. 94/2002 z dne 
18. januarja 2002 o določitvi podrobnih 
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pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 
2826/2000 o informacijskih in promocijskih 
ukrepih za kmetijske proizvode na 
notranjem trgu. Uredba, nazadnje 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 1803/2004 
(UL L 318, 19.10.2004, str. 4).

Or. fr

Obrazložitev

 Komisija v svojem obrazložitvenem memorandumu trdi, da je pomanjkanje posebnih določb 
na evropski ravni eden od glavnih razlogov, zakaj je treba sestaviti novo uredbo, glede na 
številne podatke, ki se pojavljajo na oznakah na živilih. Urejanje nečesa, kar je že bilo 
urejeno, ni upravičeno in ta predlog spremembe bo to preprečil.

Na primer, za vina, aromatizirana vina in žgane pijače že veljajo posebne določbe Skupnosti, 
ki urejajo označevanje, opise, predstavitev, oglaševalske dejavnosti in obveščanje. Pri tem je 
govor o Uredbah 1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 in 2826/2000.

Ta posebna zakonodaja Skupnosti zagotavlja zaščito, preglednost trga in prost pretok teh 
proizvodov ter učinkovito zajema cilje predlagane nove uredbe, tj. zagotavlja visoko stopnjo 
varstva potrošnikov, izboljšuje promet proizvodov na notranjem trgu, zvišuje stopnjo pravne 
varnosti gospodarskih subjektov, zagotavlja pošteno konkurenco ter spodbuja in varuje 
inovativnost na področju in živil, ki so predmet tega predloga uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 88
Člen 1, odstavek 4 a (novo)

4a. Če spada proizvod v obseg opredelitve 
živila ali prehranskega dopolnila in je 
podatek za ta proizvod 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. 

Or. en
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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 proizvod na trg, ta povsem v skladu s to uredbo in da ne bo 
izpodbijan na nacionalni ravni na podlagi Direktive 2001/83/ES.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 89
Člen 1, odstavek 4 a (novo)

4a. Ta uredba se ne uporablja za blagovne 
znamke, ki so v skladu z določbami 
spremenjene Direktive Sveta 89/104/EGS1

(direktiva o blagovni znamki) in 
spremenjeno Uredbo Sveta (ES) št. 40/942

(o blagovni znamki Skupnosti).
Pogoji iz te uredbe ne veljajo za katero koli 
drugo vrsto komercialnih blagovnih znamk 
(kot sta blagovna znamka po običajnem 
pravu in trgovska imena), katerih uporaba 
lahko spada v obseg te uredbe, če se 
komercialni blagovni znamki, ki sama 
predstavlja podatke o hranilni vrednosti ali 
zdravju, dodajo dodatni dovoljeni podatki o 
hranilni vrednosti ali zdravju, če se ime 
blagovne znamka uporabi pri označevanju, 
oglaševanju ali predstavljanju živila.
1 UL L 40, 11.2.1989, str. 1.
2 UL L 11, 14.1.1994, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev blagovnih znamk v obseg uredbe bi povzročila veliko pravno negotovost in bi bila 
neugodna za obstoječe lastnike blagovnih znamk, ki so deloma močno odvisni od prepoznanja 
znamke.



AM\555844SL.doc 31/178 PE 353.660v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vložijo Phillip Whitehead, Linda McAvan in John Bowis

Predlog spremembe 90
Člen 1, odstavek 4 a (novo)

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

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba ne sme prepovedati sistemov za nadzorovanje prehrane, kot so „nadzorovalci 
teže“, ki so splošno priznani v Evropi in zagotavljajo mehanizme z dobrim namenom izgube 
teže. To vključuje označevanje proizvodov, katerih vloga za izgubo teže je jasno predstavljena 
v okviru programa.

Predlog spremembe, ki ga vložijo John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines in Urszula Krupa

Predlog spremembe 91
Člen 1, odstavek 4 a (novo)

4a. Ta uredba se ne uporablja za blagovne 
znamke, ki so v skladu z določbami Prve 
direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. 
decembra 1988 o usklajevanju zakonodaj 
držav članic v zvezi z blagovnimi 
znamkami1 in s spremenjeno Uredbo Sveta 
(ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o 
blagovni znamki Skupnosti2.
1 UL L 40, 11.2.1989, str. 1.
2 UL L 11, 14.1.1994, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči podvajanje, se je primerno sklicevati na obstoječo zakonodajo o blagovnih 
znamkah. To vključuje ukrepe za preprečitev zavajajočih podatkov. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken in Kartika 
Tamara Liotard

Predlog spremembe 92
Člen 2, odstavek 2, točka 1
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(1) „podatek“ pomeni vsako sporočilo ali 
predstavitev, ki ni obvezna v okviru 
zakonodaje Skupnosti ali nacionalne 
zakonodaje, vključno s slikovno, grafično 
predstavitvijo ali predstavitvijo s simboli, ki 
navaja, predlaga ali namiguje, da ima živilo 
posebne značilnosti;

(1) „podatek“ pomeni vsako sporočilo ali 
predstavitev, ki ni obvezna v okviru 
zakonodaje Skupnosti ali nacionalne 
zakonodaje, vključno s slikovno, grafično 
predstavitvijo ali predstavitvijo s simboli, v
kateri koli obliki, ki navaja, predlaga ali 
namiguje, da ima živilo posebne značilnosti;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev podatkov mora biti jasna, da ne pride do nesporazumov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 93
Člen 2, odstavek 2, točka 1

(1) „podatek“ pomeni vsako sporočilo ali 
predstavitev, ki ni obvezna v okviru 
zakonodaje Skupnosti ali nacionalne 
zakonodaje, vključno s slikovno, grafično 
predstavitvijo ali predstavitvijo s simboli, ki 
navaja, predlaga ali namiguje, da ima živilo 
posebne značilnosti;

(1) „podatek“ pomeni vsako sporočilo ali 
predstavitev, ki ni obvezna v okviru 
zakonodaje Skupnosti ali nacionalne 
zakonodaje, vključno s slikovno, grafično 
predstavitvijo ali predstavitvijo s simboli, ki 
navaja, predlaga ali namiguje, da ima živilo 
posebne značilnosti, razen znamk, ki so 
registrirane kot blagovne znamke.“

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja o blagovnih znamkah že zagotavlja, da zavajajočih imen znamk ni mogoče 
registrirati, in če so nepravilno registrirana, se lahko odstranijo. Prav tako blagovne znamke 
niso „podatki“ v smislu, ki ga predvideva uredba, in niso v nasprotju z njenim navedenim 
ciljem varstva potrošnikov pred zavajajočimi podatki. Prihodnja direktiva o nepoštenih 
poslovnih praksah bo zagotovila, da proizvod ustreza podatkom, danim v okviru blagovne 
znamke. To je nepotrebna podvojitev zakonodajnih določb o temi, ki je urejena že drugje 
(zakon o blagovnih znamkah in nepoštena poslovna praksa).

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 94
Člen 2, odstavek 2, točka 3
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(3) „druga snov“ pomeni snov, ki ni hranilna 
in ima hranilni ali psihološki učinek;

(Ne vpliva na angleško različico.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne vpliva na angleško različico.)

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 95
Člen 2, odstavek 2, 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;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Sedanja uredba ne sme zajemati podatkov v zvezi z zmanjšanjem tveganja za obolenja, na 
podlagi Direktive 2000/13/ES o označevanju živil.

Odobravanja podatkov v zvezi z zmanjšanjem tveganja za obolenja ni mogoče predvideti;
vsak ukrep za preprečevanje ali zdravljenje bolezni se mora izvajati v okviru zdravniške 
diagnoze in, kjer je to primerno, predpisane prehrane s strani zdravstvenega strokovnjaka.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 96
Člen 2, odstavek 2, 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 
dejavnika 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;
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Or. en

Obrazložitev

Razlikovanje med zdravili in živili je pomembno. Zakonik Skupnosti o zdravilih za ljudi 
(Direktiva 2001/83/ES)(*) opredeljuje zdravilo kot „katero koli snov ali kombinacijo snovi, 
namenjeno zdravljenju ali preprečevanju bolezni pri ljudeh“. Živilo zato ne more imeti 
podatka o zdravju ali hranilni vrednosti, ki bi spadal v to opredelitev, ker bi s tem za živilo 
veljale zahteve evropske farmacevtske zakonodaje.

Besedilo člena 2 predloga Komisije je zato treba spremeniti v smislu, da bo odražal potrebo 
po zagotovitvi tega razlikovanja z dodatkom besede „dejavnik“, ker obstaja jasna razlika 
med podatkom v zvezi z zmanjšanjem tveganja za obolenje („zmanjšanje tveganja za 
obolenje“) in podatkom v zvezi z zmanjšanjem dejavnika tveganja za obolenja („zmanjšanje 
dejavnika tveganja za obolenje“). Kot besedilo Komisije priznava, imajo bolezni številne 
dejavnike tveganja, zaradi česar ni vedno nujno, da se z zmanjšanjem enega dejavnika 
tveganja zmanjša celotnega tveganja posameznika za to obolenje.

Na primer, visok holesterol je dejavnik tveganja za srčno obolenje, zato bi bil podatek o 
zmanjševanju dejavnika tveganja za obolenje za živilo, ki znižuje holesterol, sprejemljiv, 
vendar ne bilo niti sprejemljivo niti točno trditi, da isto živilo zmanjšuje tveganje za srčno 
obolenje, ker so poleg holesterola pomembni še mnogi drugi dejavniki pri določanju 
nagnjenosti posameznika k temu obolenju.

(*) To direktivo bo 31. oktobra 2005 zamenjala Direktiva 2004/27. Direktiva 2004/27 
spreminja člen 1 z razširjanjem opredelitve zdravil, kot sledi: „(a) katera koli snov ali 
kombinacija snovi, ki ima lastnosti zdravljenja ali preprečevanja bolezni pri ljudeh; ali (b) 
katera koli snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporabi na ljudeh ali da ljudem z 
namenom, da se s farmakološkim, imunološkim ali presnovnim delovanjem ponovno 
vzpostavijo, izboljšajo ali spremenijo fiziološke funkcije ali da se določi zdravniška 
diagnoza.“

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 97
Člen 2, odstavek 2, 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 dejavnik tveganja za razvoj 
bolezni, če je del uravnotežene prehrane. 
Zmanjšanje tveganja pomeni bistveno 
spremembo temeljnega dejavnika tveganja 
v razvoju bolezni;

Or. el
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Obrazložitev

Pojasnitev je potrebna, ker je meje med preprečevanjem in zmanjševanjem tveganja za 
obolenje izredno težko prepoznati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 98
Člen 2, odstavek 2, točka 8

(8) „povprečni potrošnik“ je potrošnik, ki je 
zmerno dobro obveščen ter zmerno pazljiv 
in razsoden.

(Ne vpliva na angleško različico.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne vpliva na angleško različico.)

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 99
Člen 2, odstavek 2, točka 8 a (novo)

(8a) „zdravje“ je splošno stanje fizičnega, 
psihološkega in socialnega dobrega 
počutja.

Or. en

Obrazložitev

Ker predlagana uredba pretežno vsebuje pravila o podatkih v zvezi z zdravjem, predlog ne 
vsebuje opredelitve o zdravju. Spodaj predlagana opredelitev je opredelitev, ki jo je obdržala 
WHO.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 100
Člen 2, odstavek 2, točka 8 a (novo)

(8a) „prehranska dopolnila“ pomenijo 
živila, ki dopolnjujejo običajno prehrano in 
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so koncentrirani viri hranilnih snovi ali 
drugih snovi s hranilnim ali psihološkim 
učinkom, posameznih ali v kombinaciji, na 
trg dani v obliki odmerkov, to je v obliki na 
primer kapsul, pastil, tablet, pilul in v 
drugih podobnih oblikah, v vrečkah s 
prahom, ampulah s tekočino, steklenicah s 
kapalko ter v podobnih oblikah tekočin in 
prahov, ki so oblikovane tako, da se 
vzamejo v odmerjenih majhnih količinskih 
enotah;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti se tukaj uporabi opredelitev prehranskih dopolnil iz Direktive 2002/46.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 101
Člen 2, odstavek 2, točka 8 a (novo)

(8a) „skupina živil“ je skupina 
prehrambenih proizvodov z enakimi 
lastnostmi in vsebnostjo hranilnih snovi.

Or. de

Obrazložitev

V predlogu se na več mestih sklicuje na kategorije živil, ne da bi bilo opredeljeno, kaj to 
dejansko pomeni. Neopredeljena kategorija živil lahko obsega proizvode z zelo različno 
sestavo, v katerih lahko vsebnost sladkorja, maščob in drugih hranilnih dosega stopnje od nič 
do zelo višjih stopenj. Zato je treba zaradi pravne varnosti in jasnosti „kategorijo živil“ 
opredeliti v členu 2 ob drugih opredelitvah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 102
Člen 2, odstavek 2, točka 8 a (novo)

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



AM\555844SL.doc 37/178 PE 353.660v01-00

SL

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 103
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

Komisija v treh mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
opredeli:
– „profil hranilne vrednosti“, ki jasno 
opredeljuje namen uporabe profilov 
hranilne vrednosti, kakšen postopek je bil 
uporabljen za njihovo pripravo in kako je 
bila zagotovljena vključitev vseh zadevnih 
strank, zlasti industrije in potrošnikov;
– „biološka uporabnost“;
– „sladkorje“, za uporabo priloge;
– „vlaknine“, za uporabo priloge;

Or. nl

Obrazložitev

Profili hranilne vrednosti so ključni elementi predloga. Žal v zvezi s tem obstaja veliko 
negotovosti. Natančnejša opredelitev je potrebna za industrijo, potrošnike in organe pregona. 
Opredeljeni morajo biti tudi izrazi „biološka uporabnost“, „sladkorji“ in „vlaknine“.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Jillian Evans

Predlog spremembe 104
Člen 2, odstavek 2.a (novo)

Komisija v treh mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
opredeli:
– „splošno sprejeta znanstvena dognanja“,
– „biološko uporabnost“,
– „sladkorje“, za uporabo priloge,
– „vlaknine“, za uporabo priloge.
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Or. en

Obrazložitev

Ob različnih priložnostih velja osnutek pravnega besedila za opredelitev „splošno sprejetih 
znanstvenih podatkov“ in „biološke uporabnosti“. – Pomembno je opredeliti ta dva pojma. 

V prilogi so opredeljeni sladkorji in vlaknine. Splošno znano je, da imajo različni sladkorji
različen vpliv na hranilno kakovost živil. Zato je za pravilno uporabo podatkov o hranilni 
vrednosti nujno treba opredeliti sladkorje, o katerih je govora v zakonodaji.

Kot so pokazale razprave Code Alimentarius, v Evropi ni usklajene opredelitve vlaknin.
Opredeljene morajo biti za uporabo podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo.

Komisija zahteva, da znanstveni odbor Evropskega urada za varno hrano o dietetskih 
izdelkih, hranilni vrednosti in alergijah čim prej predlaga opredelitev „splošno sprejetih 
znanstvenih podatkov“ in „biološke uporabnosti“. To je treba sprejeti v skladu s postopki, 
določenimi v Uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 105
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

Komisija v šestih mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
opredeli:
– splošno sprejete znanstvene podatke;
– biološko uporabnost;
– sladkorje, za uporabo priloge;
– vlaknine, za uporabo priloge;

Or. fr
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Obrazložitev

Predlog Uredbe večkrat sklicuje na „splošno sprejete znanstvene podatke“ in „biološko 
uporabnost“. Pomembno je, da se te pojme opredeli. 

Priloga velja za sladkorje in vlaknine. Splošno znano dejstvo je, da imajo različni sladkorji 
različen vpliv na hranilno vrednost živil. Če se podatki v zvezi s hranilo vrednostjo 
uporabljajo pravilno, je treba opredeliti sladkorje, za katere velja Uredba.

Kot so pokazale razprave o Codex Alimentarius, v Evropi ni usklajene opredelitve vlaknin. Te 
izraze je treba prav tako opredeliti, da se podatke o hranilni vrednosti pravilno uporabi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jules Maaten

Predlog spremembe 106
Člen 3, odstavek 2, točka (d)

d) velja za spremembe telesnih funkcij pod 
neprimernimi ali zaskrbljujočimi pogoji ali 
z besedilom ali pa s slikovnimi, grafičnimi 
ali simbolnimi prestavitvami;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Obstaja lahko več interpretacij tega, kaj so neprimerne in zaskrbljujoče spremembe telesnih 
funkcij, ta določba je odprta za obravnavo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 107
Člen 3, odstavek 2, točka (da) (novo)

(da) spodbuja ali opravičuje presežno 
porabo živil ali slabi pomembnost zdrave 
prehrane;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 108
Člen 3, odstavek 2, točka (da) (novo)
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(da) slabi zaščito in spodbujanje javnega 
zdravja;

Or. sv

Obrazložitev

Obstaja tveganje, da bo predlagana Uredba povzročila povečanje števila podatkov v zvezi 
manj nujnimi zdravstvenimi vprašanji in da bo možnost uporabe podatkov za spodbujanje 
javnega zdravja izgubljena.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard

Predlog spremembe 109
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

Če ima nacionalni organ države članice 
razlog za domnevo, da lahko podatek v 
zvezi z zdravjem nasprotuje nacionalnim 
prehrambenim smernicam in tako 
predstavlja nevarnost prehrambenemu 
stanju prebivalstva, mora država članica 
imeti možnost, da omeji podatke o zdravju v 
tisti državi.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalnih prehrambenih smernic se ne sme prezreti. Zato mora nacionalna vlada v 
primeru upravičene zaskrbljenosti glede zdravja omejiti podatke v zvezi z zdravjem na svojem 
ozemlju.

Predlog spremembe, ki ga vložijo John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger 
Krahmer in Urszula Krupa

Predlog spremembe 110
Člen 4

Člen 4 črtano
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 
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člena 23(2) 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 hranilne vrednosti veljajo 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 
hranilnim in fiziološkim učinkom na 
kronična obolenja. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo, 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 člena 
23(2).
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, nimajo:
(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 ali kategorije živil, ki niso 
navedeni v odstavku 3 in za katere je treba 
uporabo podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali z zdravjem omejiti ali 
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prepovedati, se lahko določijo v skladu s 
postopkom iz člena 23(2) in glede na 
znanstvena spoznanja.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 111
Člen 4

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem –

alkoholne pijače
1. Komisija določi v roku 18 mesecev po 
sprejemu te uredbe v skladu s postopkom iz 
člena 23(2) 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.

Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 volumskega 
odstotka alkohola, nimajo podatkov v zvezi 
z zdravjem.

Profili hranilne vrednosti veljajo 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 
hranilnim in fiziološkim učinkom na 
kronična obolenja. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo, 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 člena 
23(2).
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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, nimajo:

(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 ali kategorije živil, ki niso 
navedeni v odstavku 3 in za katere je treba 
uporabo podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali z zdravjem omejiti ali 
prepovedati, se lahko določijo v skladu s 
postopkom iz člena 23(2) in glede na 
znanstvena spoznanja.

Or. en

Obrazložitev

Določanje objektivnih na znanosti temelječih profilov hranilnih vrednosti se lahko izkaže za 
nemogoče, ker učinki živil na zdravje niso odvisni od njihove hranilne sestave, ampak od 
njihove uporabe. Ljudje jedo obroke, ki so kombinacija posameznih živil, in ne izolirana 
živila. Pri tej predpostavki so verjetno vse politike na podlagi takšnih profilov neskladne in 
imajo povzročijo samovoljne odločitve. Poleg tega so profili hranilnih vrednosti s stališča 
zdravstvene vzgoje nesmiselni.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 112
Člen 4

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Ovrednotenje profilov hranilne vrednosti

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.

Komisija v roku 18 mesecev po sprejemu te 
uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o nujnosti in izvedljivosti 
določanja profilov hranilne vrednosti kot 
predpogoju za podatke v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil.

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:

Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
snovi posvetuje z interesnimi skupinami, 
zlasti z živilskopredelovalno industrijo in 
potrošniškimi združenji. Temeljiti mora na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje ter upošteva 
zlasti:

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

(a) vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu;

(b) sladkor (b) vloga in pomembnosti živila (ali 
kategorij živil) v prehrani

(c) sol/natrij. (c) celotne hranilne sestave živila in 
prisotnosti hranilnih snovi, ki imajo po 
znanstvenih spoznanjih učinek na zdravje.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje ter zlasti na 
pomenu hranilnih in drugih snovi s 
hranilnim in fiziološkim učinkom na 
kronična obolenja. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo, interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in s 
potrošniškimi združenji.

Če poročilo ugotavlja nujnost in izvedljivost 
določanja profilov hranilne vrednosti, kot 
predpogoj za podatke v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil, Komisija 
predlaga spremembe te uredbe, ki bi 
upoštevale poročilo in rezultate posvetovanj.

Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).
2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki 
v zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki se
nanašajo na zmanjšanje vsebnosti maščob, 
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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, nimajo:
(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 ali kategorije živil, ki niso 
navedeni v odstavku 3 in za katere je treba 
uporabo podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali z zdravjem omejiti ali 
prepovedati, se lahko določijo v skladu s 
postopkom iz člena 23(2) in glede na 
znanstvena spoznanja.

Or. en
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Obrazložitev

Učinkovitost profilov hranilnih vrednosti kot sredstva za podporo boja proti debelosti je 
povsem nejasna: Ta koncept še ni bil preverjen v nobeni državi članici. 

Sedanje besedilo člena 4 povzroča pravno negotovost in zato izkrivlja načelo pravne varnosti 
zakonodaje Skupnosti. Zaradi ohlapnega besedila Komisije je povsem nejasno, kako bi profili 
hranilne vrednosti izračunani in na katere izdelki bi to vplivalo.

Sorazmernost profilov hranilnih vrednosti mora biti preverjena še preden se jih uvede v 
večjem obsegu in se gospodarskih posledic ne bi dalo popraviti.

Ne glede na zgoraj omenjene argumente je pravna podlaga Uredbe člen 95 Pogodbe ES, to je 
ustanovitev in delovanje enotnega trga. Vendar profili hranilne vrednosti ne morejo biti 
usklajeni, zato ker niso določeni na nacionalnih ravneh. Če bodo uvedeni z namenom javnega 
zdravja (kar tudi so), Skupnosti manjka ustrezna pristojnost.

Člen 4 predvideva popolno prepoved podatkov o hranilni vrednosti in zdravju (niso jasno 
opredeljeni) za nekatere izdelke, tudi če so znanstveno utemeljeni. To je v nasprotju s podobo 
povprečnega obveščenega in izobraženega potrošnika, določenega z doslednimi odločitvami 
Evropskega sodišča. Posredovanje ustreznih podatkov o sestavi in hranilni vrednosti živil 
potrošnikom, kot milejši ukrep, bi bilo bolj ustrezno, ker odgovornemu potrošniku omogoča 
sprejemanje odločitev ob poznavanju vseh dejstev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 113
Člen 4

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Ovrednotenje profilov hranilne vrednosti

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.

Komisija v roku 18 mesecev po sprejemu te 
uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o nujnosti in uporabnosti 
določanja profilov hranilne vrednosti kot 
predpogoju za podatke v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil.

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:

Poročilo bo sestavljeno na podlagi mnenja 
Agencije in po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in 
potrošniškimi združenji ter bo temeljilo na 
znanstvenih dognanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje ter bo 
upoštevalo naslednje točke: 

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, (a) vsebnosti nekaterih hranilnih in 
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transmaščobne kisline, nekaterih drugih snovi v živilu;
(b) sladkor (b) vloga in pomembnosti živila (ali 

kategorij živil) v kontekstu celotne 
prehrane;

(c) sol/natrij. (c) celotne sestave živila in prisotnosti 
hranilnih snovi, ki imajo po znanstvenih 
spoznanjih ugoden učinek na zdravje.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje ter zlasti na 
pomenu hranilnih in drugih snovi s 
hranilnim in fiziološkim učinkom na
kronična obolenja. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo, interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in s 
potrošniškimi združenji.

Če poročilo ugotavlja, da je določanje 
profilov hranilne vrednosti, kot predpogoj za 
podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil nujno in izvedljivo, Komisija 
predlaga spremembe te uredbe, ki bi 
upoštevale poročilo in njegove rezultate. 

Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).
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, nimajo:
(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 ali kategorije živil, ki niso 
navedeni v odstavku 3 in za katere je treba 
uporabo podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali z zdravjem omejiti ali 
prepovedati, se lahko določijo v skladu s 
postopkom iz člena 23(2) in glede na 
znanstvena spoznanja.

Or. de
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Obrazložitev

Do danes Evropska unija še nima izkušenj pri določanju in uvajanju profilov hranilnih 
vrednosti niti njihovih učinkov. Zato bo ta inovacija imela znatne vplive na trg, podjetniško 
svobodo, ponudbo živil, oglaševanje ter obveščanje in izobraževanje potrošnikov. Vendar ni 
dovolj dokazov, ki bi kazali, da bo vpliv na prehranjevalne navade potrošnikov dosežen in da 
se bodo zato zmanjšala ali preprečila nekatera kronična obolenja.

Pred uvedbo takih profilov hranilnih vrednosti je zato treba pazljivo analizirati in oceniti vse 
pomembne vidike. Ti npr. vključujejo znanstveno podprte odgovore na vprašanje meril, na 
katerih naj temeljijo profili hranilne vrednosti, ali je treba pri določanju teh profilov 
upoštevati tudi sekundarne rastlinske spojine, ali profili hranilne vrednosti sploh prispevajo k 
uravnoteženi prehrani, ali preprečujejo nezdrave prehranjevalne navade, kakšno vrednost 
imajo posamezna živila in skupine živil v celotni prehrani tar ali profili hranilne vrednosti 
zmanjšujejo ali preprečujejo tveganje nekaterih kroničnih obolenj.

Vpliv živil ali kategorij živil s podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem ter njihov 
vpliv na prehranjevalne navade potrošnikov je treba še naprej analizirati.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle, 

Predlog spremembe 114
Člen 4

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Omejitve uporabe podatkov v zvezi z 
zdravjem

1. Komisija v 18 mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
določi 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.

1. Komisija v 18 mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 251 
Pogodbe opredeli tiste hranilne snovi in 
druge snovi, ki so posebej pomembne pri 
uravnoteženi prehrani, in zanje določi 
referenčne vrednosti za vnos.

Profili hranilne vrednosti veljajo 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 hranilnim ali 
fiziološkim 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.

2. Referenčne vrednosti za vnos temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim ali 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja. 
Komisija se pri določitvi referenčnih 
vrednosti za vnos posvetuje z Agencijo, 
interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in s 
potrošniškimi združenji.
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Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).
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, nimajo:

3. Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumskega odstotka alkohola, nimajo 
podatkov v zvezi z zdravjem.

(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 ali kategorije živil, ki niso 
navedeni v odstavku 3 in za katere je treba 
uporabo podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali z zdravjem omejiti ali 
prepovedati, se lahko določijo v skladu s 
postopkom iz člena 23(2) in glede na 
znanstvena spoznanja.

4. Prepoved iz odstavka 3 ne velja za 
prehranska dopolnila iz Direktive 
2002/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 10. junija 20021, če je vsebnost 
alkohola v izdelku samo za hranjenje in/ali 
ekstrakcijo in je na nalepki izrecno 
navedeno, da se izdelek „uživa v majhnih, 
jasno določenih količinah“.
1 UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

Or. en
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Obrazložitev

Podatki o hranilni vrednosti morajo temeljiti na trdni znanstveni podlagi. Določanje 
objektivnih na znanosti temelječih profilov hranilnih vrednosti se lahko izkaže za nemogoče, 
ker učinki živil na zdravje niso odvisni od njihove hranilne sestave, temveč od njihove 
uporabe. Ljudje jedo obroke, ki so kombinacija posameznih živil, in ne izolirana živila. Pri tej 
predpostavki so verjetno vse politike na podlagi takšnih profilov neskladne in imajo za 
posledico samovoljne odločitve. Poleg tega so profili hranilnih vrednosti s stališča 
zdravstvene vzgoje nesmiselni.

Namesto da se z oblikovanjem profilov hranilnih vrednosti prikrajša potrošnike za 
informacije o relativni vrednosti določenih živil v njihovi prehrani, jih je treba poučiti o 
prehranskih lastnostih živil, njihovih prehranskih potrebah in relativni vlogi hrane v 
vsakodnevni prehrani. Zato se predlaga, da Skupnost namesto uvedbe profilov hranilne 
vrednosti vzpostavi okvir, ki določa pomembne hranilne snovi in referenčne vrednosti za vnos 
teh hranilnih snovi. Obveznost proizvajalcev živil, da na oznaki navedejo pomen živil v 
povezavi s temi hranilnimi snovmi in referenčnimi vrednostmi, vsebuje člen 7.

Informacije o hranilni vrednosti morajo biti na voljo za alkoholne pijače, podatki v zvezi z 
zdravjem pa ne, saj so v nasprotju s sedanjo politiko v večini držav članic.

Ta prepoved ne sme vplivati na tonike in druga prehranska dopolnila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 115
Člen 4, naslov

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Omejitve uporabe podatkov

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 116
Člen 4, naslov

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Posebni pogoji uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, 
Dagmar Roth-Behrendt, Dorette Corbey

Predlog spremembe 117
Člen 4, naslov

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Pogoji uporabe podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem

Or. en

Obrazložitev

Profili hranilne vrednosti so pomembno pozitivno merilo za možno uporabo podatkov v zvezi 
s hranilno vrednostjo ali zdravjem, zato je treba namesto omejitev pri tem iskati pozitivne 
vidike, in sicer pogoje uporabe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 118
Člen 4, odstavek 1

1. Komisija v 18 mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2)
določi 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.

1. Komisija v 24 mesecih od sprejetja te 
uredbe po posvetovanju z Agencijo določi 
posebne profile hranilnih vrednosti, ki jih 
morajo upoštevati živila ali določene 
kategorije živil, da so lahko opremljene s 
podatki v zvezi z zdravjem.

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:

Ti profili hranilne vrednosti veljajo za živila 
ali nekatere kategorije živil, z upoštevanjem 
zlasti:

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

– vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu;

(b) sladkor, – vloge in pomembnosti živila (ali kategorij 
živil) v prehrani;

(c) sol/natrij. – celotne hranilne sestave živila in 
prisotnosti hranilnih snovi, ki imajo po 
znanstvenih spoznanjih ugoden učinek na 
zdravje.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja. 

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
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Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z Agencijo, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo in s potrošniškimi združenji.

fiziološkim učinkom na kronična obolenja.

Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).

Izjeme iz obveznosti izpolnjevanja profilov 
hranilnih vrednosti kot osnove za podatke v 
zvezi s hranilno vrednostjo ali zdravjem in 
posodobitve, s katerimi se upošteva ustrezna 
znanstvena dogajanja, se sprejmejo v skladu 
s postopkom iz člena 23(2).

Or. de

Obrazložitev

Določanje profilov hranilnih vrednosti za podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem 
ne upošteva načela sorazmernosti. Velika razlika je, ali podatek navaja, da ima živilo posebne 
prehranske lastnosti, ali pa navaja, da obstaja razmerje med živilom in zdravjem.

Poleg tega je treba pojasniti, da je določitev profila hranilne vrednosti znanstveni postopek in 
ga mora zato izvesti izključno EFSA. Komisija mora te profile hranilne vrednosti priznati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 119
Člen 4, odstavek 1

1. Komisija v 18 mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
določi 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.

1. Agencija v 24 mesecih od sprejetja te 
uredbe, na zahtevo Komisije in s 
posvetovanjem z interesnimi skupinami, 
poroča o natančni uporabi pogojev iz 
členov 5(1) in 10(2) in še zlasti o kakršnih 
koli posebnih profilih hranilne vrednosti, ki 
jih morajo upoštevati živila, da so lahko 
opremljena s podatki v zvezi s hranilno
vrednostjo in z zdravjem.

Profili hranilne vrednosti veljajo 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 Mnenje mora upoštevati znanstvena 
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znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja. 
Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z Agencijo, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo in s potrošniškimi združenji.

spoznanja o prehrani in njenem pomenu za 
zdravje ter zlasti:

– pomen hranilnih in drugih snovi s 
hranilnim in fiziološkim učinkom na 
kronična obolenja;

– primernost profilov hranilnih vrednosti 
za vse potrošnike, ne glede na njihovo 
prehrambeno stanje.
Po prejemu mnenja Agencije Komisija, če 
je izvedljivo in v skladu s postopkom iz 
člena 23(2), določi sistem profilov 
hranilnih vrednosti za živila, ki so 
opremljena s podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali z zdravjem, pri čemer 
upošteva zlasti:
– vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu;
– vlogo in pomembnost živila (ali kategorije 
živila) v prehrani, ob upoštevanju razlik pri 
praksi in tradiciji prehranjevanja v državah 
članicah;
– celotno hranilno sestavo živila in 
prisotnosti hranilnih snovi, ki imajo po 
znanstvenih spoznanjih učinek na zdravje.
Komisija se pri določitvi kakršnih koli
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo, 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 člena 
23(2).

Izjeme v zvezi z obveznostjo upoštevanja 
profilov hranilne vrednosti, zato da so 
vsebovani podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem, in posodobitve, s 
katerimi se upošteva ustrezna znanstvena 
dogajanja, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 23(2).

Or. en
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Obrazložitev

Preden se Komisija posveti uvedbi profilov hranilne vrednosti, mora najprej oceniti 
izvedljivost takšnega sistema, da zagotovi, da ga je mogoče uporabiti objektivno in 
znanstveno za vsa živila ter da bo pomagal potrošnikom pri boljši izbiri prehrane, ob 
upoštevanju razlik pri praksi in tradiciji v zvezi s prehrano med državami članicami ter 
različnih zahtev posameznikov. Oceno mora izvesti EFSA.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 120
Člen 4, odstavek 1

1. Komisija v 18 mesecih od sprejetja te
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
določi 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.

1. Komisija v 36 mesecih od sprejetja 
Uredbe, po posvetovanju z interesnimi 
skupinami, določi, ali so posebni profili 
hranilnih vrednosti, ki jih morajo upoštevati 
živila ali določene kategorije živil, da so 
lahko opremljene s podatki v zvezi z 
zdravjem, izvedljivi in, če so, v kakšni 
obliki. Vsak tak predlog se nato predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu v 
odobritev.

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:

Ti profili hranilne vrednosti veljajo za živila 
ali nekatere kategorije živil, z upoštevanjem 
zlasti:

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

– vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu

(b) sladkor, – vloge in pomembnosti živila ali kategorij 
živil v prehrani;

(c) sol/natrij. – celotne hranilne sestave živila in 
prisotnosti hranilnih snovi, ki imajo po 
znanstvenih spoznanjih ugoden učinek na 
zdravje.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja. 
Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z Agencijo, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo in s potrošniškimi združenji.

Merila hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja.

Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
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upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).

Or. en

Obrazložitev

Še vedno so odprta vprašanja v zvezi s sistemom profilov hranilne vrednosti, ki ga predlaga 
Komisija. Pred sprejetjem kakršnega koli predloga je treba opraviti študijo izvedljivosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 121
Člen 4, odstavek 1

1. Komisija v 18 mesecih od sprejetja te
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
določi 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.

1. Komisija v 24 mesecih od sprejetja 
Uredbe predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu predlog o evropskih prehrambenih 
smernicah. Te bodo zagotovile splošno 
prehrambeno usmeritev, pri tem pa 
upoštevale nacionalne, kulturne razlike in 
prehrambene razlike ter delo STO in Codex 
Alimentarius. Komisija v 24 mesecih od 
sprejetja evropskih prehrambenih smernic, 
v skladu s postopkom iz člena 23(2), določi 
posebna merila hranilnih vrednosti, ki jih 
morajo upoštevati nekatere kategorije živil, 
da so lahko opremljene s podatki v zvezi z 
zdravjem.

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:

Ti profili hranilne vrednosti veljajo za živila
ali nekatere kategorije živil, z upoštevanjem 
zlasti:

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

– vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu;

(b) sladkor, – vloge in pomembnosti živila ali kategorij 
živil v prehrani;

(c) sol/natrij. – celotne hranilne sestave živila in 
prisotnosti hranilnih snovi, ki imajo po 
znanstvenih spoznanjih ugoden učinek na 
zdravje.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 

Merila hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
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fiziološkim učinkom na kronična obolenja. 
Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z Agencijo, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo in s potrošniškimi združenji.

fiziološkim učinkom na kronična obolenja.

Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).

Or. en

Obrazložitev

Določanje profilov hranilnih vrednosti mora biti pozitiven in ne negativen postopek, smernice 
pa morajo biti povezane z mednarodnim delom in se je treba o njih dogovoriti s 
soodločanjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 122
Člen 4, odstavek 1

1. Komisija v 18 mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
določi 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.

1. Komisija 36 mesecev od sprejetja te 
uredbe, po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom in v skladu s postopkom iz 
člena 23 (2) uvede posebne profile hranilne 
vrednosti, ki jih morajo upoštevati živila ali 
nekatere kategorije živil, da lahko vsebujejo 
podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem.

Profili hranilnih vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:

Profili hranilnih vrednosti živil ali nekaterih 
kategorij živil se določijo ob upoštevanju 
zlasti:

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

– vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu;

(b) sladkor, – prispevanja ali pomembnosti živil (ali 
kategorij živil) v prehrani, ob upoštevanju 
prehrambenih navad in vzorcev uživanja v 
različnih državah članicah;

(c) sol/natrij. – celotne hranilne sestave živil ali kategorij 
živil in prisotnosti hranilnih snovi, ki imajo 
znanstveno dokazan ugoden učinek na 
zdravje.
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Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja.
Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z Agencijo, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo in s potrošniškimi združenji.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo, 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 člena 
23(2).

Posebne izjeme v zvezi z obveznostjo 
upoštevanja profilov hranilne vrednosti, 
zato da so vsebovani podatki v zvezi z 
zdravjem, in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).

Or. en

Obrazložitev

Primeri iz različnih držav kažejo, da je določanje profilov hranilnih vrednosti zelo zapletena 
naloga, ki zahteva obsežna znanstvena posvetovanja in obširno razpravo ter za razvoj katere 
je potrebnih več let. Glede na zgoraj povedano in na dejstvo, da Evropska agencija za varno 
hrano še ni začela svojega dela na področju profilov hranilnih vrednosti, je primeren rok za 
uvedbo 36 mesecev. Različne izkušnje in zlasti izredno zanimanje pri sedanjem predlogu 
kažejo, da je vprašanje profilov hranilnih vrednosti pomembno politično vprašanje. Ker ti 
profili pomenijo prizadevanja za novo področje zakonodaje o hrani, je treba zagotoviti 
primerno vključenost Evropskega parlamenta v ta postopek.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Jillian Evans

Predlog spremembe 123
Člen 4, odstavek 1

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.

1. Komisija v roku 24 mesecev od sprejetja 
te uredbe po posvetovanju z Agencijo in v 
skladu s postopkom iz člena 23 (2) uvede
posebne profile hranilne vrednosti, ki jih 
morajo upoštevati živila ali nekatere 
kategorije živil, da lahko vsebujejo podatke 
v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem.

Profili hranilnih vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:

Profili hranilnih vrednosti živil ali danih 
kategorij živil se določijo ob upoštevanju 
zlasti:
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(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

– vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu, kot so maščoba, nasičene 
maščobne kisline, transmaščobne kisline, 
sladkor, sol/natrij;

(b) sladkor, – prispevanja ali pomembnosti živil (ali 
kategorij živil) v prehrani, ob upoštevanju 
danih skupin tveganja, vključno z otroci, 
ter prehrambenih navad in vzorcev 
uživanja v različnih državah članicah;

(c) sol, natrij. – celotne hranilne sestave živil ali kategorij 
živil in prisotnosti hranilnih snovi, ki imajo 
znanstveno dokazan dobrodejen učinek na 
zdravje, pod pogojem, da so v živilu 
naravno prisotne.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja.
Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z organi oblasti, 
interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in s 
potrošniškimi združenji.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani, 
prehrambenih potrebah ciljnih skupin 
prebivalstva, hranilni vrednosti in pomenu 
slednjih za zdravje. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih vrednosti 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 člena 
23(2).

Posebne izjeme v zvezi z obvezo upoštevanja 
profilov hranilne vrednosti, zato da so 
vsebovani podatki v zvezi z zdravjem, in 
posodobitve, s katerimi se upošteva ustrezna 
znanstvena dogajanja, se sprejmejo v skladu 
s postopkom iz člena 23(2).

Or. en

Obrazložitev

Znanstvena ocena mora biti osnova za določitev profilov hranilne vrednosti. Ocenjevanje 
nacionalnih profilov hranilnih vrednosti za živila ali kategorije živil s strani Komisije v 
sodelovanju z EFSA, državami članicami in interesnimi skupinami, je temelj te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dorette Corbey in Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 124
Člen 4, odstavek 1

1. Komisija določi v roku 18 mesecev po 1. Komisija določi v roku 18 mesecev po 
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sprejemu te uredbe v skladu s postopkom iz 
člena 23(2) 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.

sprejemu te uredbe v skladu s postopkom iz 
člena 23(2), in v sodelovanju s strokovnjaki 
Agencije, 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 veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:

Profili hranilne vrednosti veljajo za vrsto 
živila ali kategorije živil, z upoštevanjem 
zlasti:

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

– količine nekaterih hranilnih snovi in
drugih snovi v živilu,
kot so maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline, sladkor, sol/natrij;

(b) sladkor, – vloga in pomembnost živila in kategorij 
živil v prehrani;

(c) sol/natrij. – celotne hranilne sestave živil in 
prisotnosti hranilnih snovi, ki imajo 
znanstveno dokazan dobrodejen učinek na 
zdravje, pod pogojem, da so v živilu 
naravno prisotne.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje ter zlasti na 
pomenu hranilnih in drugih snovi s 
hranilnim in fiziološkim učinkom na 
kronična obolenja. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo, 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 člena 
23(2).

Or. en

Obrazložitev

Znanstvena ocena mora biti osnova za določitev profilov hranilne vrednosti. Ocenjevanje 
nacionalnih profilov hranilnih vrednosti za živila ali kategorije živil s strani Komisije v 
sodelovanju z EFSA, državami članicami in interesnimi skupinami, je temelj te uredbe. Da so 
živila lahko opremljena s podatki v zvezi s hranilno vrednostjo ali zdravjem, je treba 
upoštevati to načelo.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 125
Člen 4, odstavek 1

1. Komisija določi v roku 18 mesecev po 
sprejemu te uredbe v skladu s postopkom iz 
člena 23(2) 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.

1. Komisija določi v roku 18 mesecev po 
sprejemu te uredbe v skladu s postopkom iz 
člena 23(2) posebna pravila v zvezi z 
različnimi vsebnosti hranilnih snovi in 
njihovih kombinacij, ki jih morajo 
upoštevati živila ali določene kategorije 
živil, da so lahko opremljene s podatki v 
zvezi s hranilno vrednostjo in z zdravjem.

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi v 
živilu:

Zgornja pravila veljajo zlasti za vsebnost 
spodaj navedenih hranilnih snovi v živilu:

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

(a) lipidi (maščoba, nasičene maščobne 
kisline, transmaščobne kisline, itd)

(b) sladkor (b) ogljikovi hidrati
(c) sol/natrij. (c) sol/natrij.

(ca) steroli, kot so holesterol in drugi
(cd) elementi v sledeh.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in njenem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja. 
Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z organi oblasti, 
interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in s 
potrošniškimi združenji.

Pravila o profilih hranilnih vrednosti
temeljijo na znanstvenih spoznanjih o 
prehrani in njenem pomenu za zdravje ter 
zlasti na pomenu hranilnih in drugih snovi s 
hranilnim in fiziološkim učinkom na 
kronična obolenja. Komisija se pri določitvi 
pravil o vsebnosti 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 člena 
23(2).

Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).

Or. en

Obrazložitev

Posebni profili hranilnih vrednosti danes še ne obstajajo. To je zato, ker imajo lahko hranilne 
snovi dobrodejen učinek za prehrano ali pa povzročijo škodljive učinke na zdravje, kar je 
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lahko odvisno od količine teh snovi v živilu, količine zaužitih živil in od oseb, ki jih zaužijejo 
(otroci, odraščajoči, odrasli, nosečnice, starejši). Holesterol je na primer nujna hranilna 
snov, ker je bistven za tvorbo celičnih membran. Vendar pa lahko v velikih količinah in zlasti 
pri starejših osebah (ostareli) povzroči ateromatozo. Enako velja za ogljikove hidrate, 
elemente v sledeh, natrij in kalij. Zato želimo v skladu z znanstvenimi spoznanji določiti 
posebna pravila, da bo priprava živil, kar se tiče vsebnosti hranilnih snovi, znotraj 
normalnega obsega. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 126
Člen 4, odstavek 1

1. Komisija v 18 mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
določi 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.

1. Komisija v 30 mesecih od sprejetja te 
uredbe v skladu s postopkom iz člena 23(2) 
določi 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 hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi v 
živilu:

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi v 
živilu:

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,

(b) sladkor, (b) sladkor,
(c) sol/natrij. (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 hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja. 
Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z Agencijo, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo in s potrošniškimi združenji.

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani, 
prehrambenih potrebah ciljnih skupin 
prebivalstva, hranilni vrednosti in njihovem 
pomenu za zdravje ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim in 
fiziološkim učinkom na kronična obolenja.
Komisija se pri določitvi profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z Agencijo, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo, s potrošniškimi združenji in 
strokovnjaki na področju zdravstva.

Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2).

Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23(2). Pri sprejemanju teh izjem in 
posodobitev Komisija upošteva mnenje 
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Agencije.

Or. fr

Obrazložitev

30 mesecev je bolj realno obdobje, da lahko Komisija, skupaj z EFSA in vsemi zadevnimi 
stranmi, določijo posebne profile hranilnih vrednosti, s katerimi morajo biti v skladu nekatera 
živila, da so lahko opremljena s podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in z zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 127
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 in pododstavek 2, uvodni del

1. Komisija določi v roku 18 mesecev po 
sprejemu te uredbe v skladu s postopkom iz 
člena 23(2) 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.

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

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi v 
živilu:

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi v 
opredeljenih kategorijah živil:

Or. en

Obrazložitev

Profili hranilnih vrednosti načeloma ne veljajo za prehranskih dopolnil. Vendar pa je 
vsebnost maščob nekaterih dopolnil osnova za podatke v zvezi z zdravjem na podlagi dokazov 
(npr. olje iz jeter polenovke). Cilj zgornjega predloga sprememb je izvzeti prehranska 
dopolnila, ki preskrbujejo maščobne kisline.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 128
Člen 4, odstavek 2

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 

črtano
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soli/natrija, dovoljeni, če so v skladu s 
pogoji iz te uredbe.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 129
Člen 4, odstavek 2

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.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki v 
zvezi s hranilnimi vrednosti in zdravju 
dovoljeni, če so podatki o določeni hranilni 
snovi, ki presega profil hranilne vrednosti, 
navedeni poleg podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem.

Or. en

Obrazložitev

Če so za ta proizvod zaradi bistvene lastnosti živila potrebni podatki, mora biti ta lastnost 
navedena, tudi če je del možnega profila hranilne vrednosti presežen. V takem primeru je 
zahteva po podatkih o živilih in njihovih hranilnih vrednostih izpolnjena, če je hranilna snov, 
ki presega profil hranilne vrednosti jasno navedena poleg podatkov v zvezi z zdravjem ali 
hranilno vrednostjo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 130
Člen 4, odstavek 3

3. Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumskega odstotka alkohola, nimajo:

črtano

(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.

Or. en
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Obrazložitev

Podatki morajo biti dovoljeni, če so znanstveno utemeljeni in v skladu s splošnimi 
prehranskimi načeli, določenimi v predlogu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 131
Člen 4, odstavek 3

3. Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumskega odstotka alkohola, nimajo:

3. Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumskega odstotka alkohola, nimajo 
podatkov v zvezi z zdravjem, z izjemo 
znanstveno dokazanih navedb.

(a) podatkov v zvezi z zdravjem; Alkoholne pijače ne smejo imeti podatkov v 
zvezi z zdravilnostjo, blažilnim učinkom ali 
preprečevanjem bolezni, ali dajati vtis, da 
vsebujejo te lastnosti.

(b) podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo, z 
izjemo tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje 
alkohola ali energijskih vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z Direktivo 2000/13/ES so podatki v zvezi z boleznimi prepovedani. Ta prepoved je 
zadržana. Tudi podatki o zdravju so izključeni s prostovoljnim lastnim nadzorom. Prepoved o 
uporabi dejanskih podatkov o zdravju je podprta s predlogom spremembe. 

Kljub temu so znanstveno dokazani pozitivni vidiki zmernega uživanja alkohola. Kar pa ne 
velja za prekomerno uživanje alkohola.

Poimenovanja, kot so likerji z ugodnim učinkom za prebavo in grenčice, so uveljavljena 
tradicionalna poimenovanja, na katera ne sme vplivati prepoved v skladu s členom 4(3). 
Pomenijo odgovoren odnos do alkohola in so sestavni del tradicionalne kulture kakovosti 
proizvodov. Ne pomenijo spodbujanja prekomernega uživanja alkohola.

Predlog spremembe, ki ga vložita Renate Sommer in Christa Klaß

Predlog spremembe 132
Člen 4, odstavek 3, točka (a)

(a) podatkov v zvezi z zdravjem; (a) podatkov v zvezi z zdravjem, z izjemo 
tistih, ki se nanašajo na znanstveno 
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utemeljene podatke.

Or. de

Obrazložitev

Alkoholne pijače ne smejo biti opremljene s podatki v zvezi z zdravjem. Vendar mora biti 
dovoljeno zahtevati podatke za alkoholne pijače, kjer se lahko znanstveno utemeljijo, npr. 
vina za diabetike.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Predlog spremembe 133
Člen 4, odstavek 3, točka (a)

(a) podatkov v zvezi z zdravjem; (a) podatkov v zvezi z zdravjem, razen kjer 
ti podpirajo nacionalni organ ali sporočila 
Skupnosti o nevarnostih prekomernega 
uživanja alkohola;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev podatkov v zvezi z zdravjem lahko velja za vsak podatek v zvezi z alkoholom in 
zdravjem, ki sčasoma lahko ogrozi zdravstvena opozorila. Zato obstaja potreba po pojasnitvi 
teh razmer.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, María Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Predlog spremembe 134
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) podatkov o hranilni vrednosti, z izjemo 
tistih, ki veljajo za zmanjšanje alkohola ali 
energijskih vrednosti.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Podatki o hranilni vrednosti na alkoholnih pijačah bi morali biti dovoljeni, če se ujemajo z 
opredelitvijo, določeno v prilogi, in izpolnjujejo zahtevo o obveznem označevanju hranilne 
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vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Predlog spremembe 135
Člen 4, odstavek 3, točka (b)

(b) podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo, 
ki se ne nanašajo na zmanjšanje alkohola 
ali energijskih vrednosti.

(b) podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo, 
razen če so opremljeni s polnim seznamom 
sestavin ali ustreznih podatkov v zvezi z 
alergeni.

Or. en

Obrazložitev

Za nekatere potrošnike podatki o hranilni vrednosti alkoholnih pijač niso le koristni, ampak 
tudi nujni, npr. za bolnike s celiakijo in glede piva brez glutena. Podatki o hranilni vrednosti 
na alkoholnih pijačah bi morali biti dovoljeni, če se ujemajo z opredelitvijo, določeno v 
prilogi, in izpolnjujejo zahtevo o obveznem označevanju hranilne vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian 
Evans, Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 136
Člen 4, odstavek 3, pododstavek 1 a (novo)

Prepoved ne velja za prehranska dopolnila 
iz Direktive 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. junija 20021, 
če je vsebnost alkohola v proizvodu samo za 
hranjenje in/ali ekstrakcijo in je na nalepki 
izrecno navedeno, da se proizvod „uživa v 
majhnih, jasno določenih količinah“.
1 UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Renate Sommer, Martin Callanan

Predlog spremembe 137
Člen 4, odstavek 4
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4. Druga živila ali kategorije živil, ki niso 
navedeni v odstavku 3 in za katere je treba 
uporabo podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali z zdravjem omejiti ali 
prepovedati, se lahko določijo v skladu s 
postopkom iz člena 23(2) in glede na 
znanstvena spoznanja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 138
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4a. Države članice lahko dovolijo nekatere 
izjeme iz teh določb, določenih v tem členu, 
če so posamezni proizvodi uveljavljeni na 
trgu v času, ko je začela veljati ta uredba, 
in so v skladu s preostalimi pogoji Uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Posebni podatki v zvezi s hranilno vrednostjo na živilih ali posebnih skupinah živil, ki v 
skladu z odstavkoma 1 in 3 ne bodo več smeli vsebovati teh podatkov, so določeni na 
nacionalnih trgih že desetletja in so tako postali predmeti „kulturne vrednosti“. V takih 
primerih je primerno, da izjeme odobrijo države članice, če so posamezni podatki resnični in 
niso zavajajoči.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Niels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

Predlog spremembe 139
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4a. Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo 
niso dovoljeni za živila za novorojence in 
majhne otroke, razen če je to posebej 
določeno v Direktivi Sveta 89/398/EGS z 
dne 3. maja 1989 o prilagajanju zakonov 
držav članic v zvezi z živili, namenjenimi 
posebnim prehranskim namenom1 in 
izvajanju te direktive.
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1 UL L 186, 30.6.1989, str. 27.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog je v skladu s smernicami Codex za uporabo podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo 
in zdravjem, sprejetim leta 2004. Posebno pozornost je treba posvetiti živilom za novorojence 
in majhne otroke za zagotovitev dobrega zdravje in razvoja. Zato so živila za otroke in 
majhne otroke pod tremi leti natančneje urejena. Pomembno je, da posvetovanje o javnem 
zdravju za to občutljivo skupino ne „izgine“ zaradi netaktnih oglasov za proizvode, ki bodo 
lahko zavedli starše.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 140
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4a. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki 
v zvezi s hranilno vrednostjo, ki 
zagotavljajo, da določena hranilna ali 
druga snov prisotna v živilu, po možnosti v 
dani količini („z ...“), dovoljeni.

Or. de

Obrazložitev

Podatki v zvezi s hranilnimi snovi, ki pravilno in na nevtralen način kažejo na majhno 
prisotnost snovi v proizvodu se morajo obravnavati kot način obveščanja potrošnikov in so 
kot taki zanje koristni.

Profili hranilnih vrednosti ne pomenijo nujno, da so resnični, znanstveno utemeljeni, 
nezavajajoči in nerazumljivi podatki za potrošnike prikriti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 141
Člen 4 a (novo)

Člen 4a: Oznaka kakovosti
Komisija na podlagi profilov hranilne 
vrednosti in po posvetovanju z Evropsko 
agencijo za varno hrano (EFSA) zasnuje 
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oznako kakovosti za živila s podatki v zvezi 
s sladkorji, natrijem/soljo, nasičenimi 
maščobami, transmaščobnimi kislinami in 
drugimi hranilnimi snovmi (vitamini, 
minerali in vlakninami), ki jih vsebujejo 
živila. Oznako kakovosti predstavlja 
enostaven in lahko razumljiv simbol, ki se 
na različnih ravneh kakovosti lahko 
razlikuje. Proizvajalci živil lahko te simbole 
uporabijo za ocenjevanje kakovosti svojih 
proizvodov. Po prejemu zahteve skupaj z 
razlogi, na katerih temelji, Evropska 
agencija za varno hrano preveri, ali je 
oznaka kakovosti na proizvodu pravilna.

Or. nl

Obrazložitev

Živilska industrija vztraja, da „dobra“ in „slaba“ hrana ne obstajata – pomembne so zdrave 
prehranjevalne navade. Dejansko pa je povsem mogoče občutiti razliko v kakovosti različnih 
živilskih proizvodov: obstajajo boljši in slabši živilski proizvodi. Potrošniki nedvomno 
potrebujejo objektivne in zlahka dostopne podatke o kakovosti živil, ki jih kupujejo. 
Uporabljajo se različni simboli, vendar je potreben jasno prepoznaven simbol. Zato je treba 
oblikovati simbol, s katerim bi živilske proizvode lahko razvrstili glede na kakovost (npr. 
sistem zvezdic ali kljukic). Simbol ali oznaka kakovosti bosta takoj pojasnila, ali je s 
hranilnega vidika dobro kupiti (na primer) pakiran vegetarijanski sendvič. Takšna oznaka 
kakovosti bi lahko bila pomembno sredstvo v boju proti degenerativnim boleznim, kot so 
bolezni srca in ožilja ter rak. 

Glede na sedanje stanje znanstvenega znanja ni primerno, da bi na tej stopnji uporaba 
simbola postala obvezna. Vseeno pa jih bodo proizvajalci kakovostnih živilskih proizvodov 
nedvomno prostovoljno dali na svoje proizvode. Zloraba (precenjevanje kakovosti proizvoda) 
bo za dalj časa omajala verodostojnost proizvajalca, zato obstaja upanje, da ne bo pogosta. 
Poleg tega pa si bodo proizvajalci hrane prizadevali za najboljšo možno kvalifikacijo svojih 
proizvodov in bodo zato poskušali izboljšati njihovo kakovost. Evropski industriji in javnemu 
zdravju bi inovacija prinesla pridobitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 142
Člen 5, odstavek 1, točka (a)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Izraz „splošno sprejeti podatki“ ni bil opredeljen. Predlog spremembe skuša pojasniti to 
točko.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 143
Člen 5, odstavek 1, točka (ea) (novo)

(ea) vključno s prisotnostjo snovi, za katero 
so navedeni podatki, je celoten profil 
zadevnega živilskega proizvoda hranilno 
dobrodejen za potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bodo pogoji za uporabo številnih podatkov v zvezi s hranilnimi vrednostmi kot 
„majhna vsebnost maščob“ določeni v tej uredbi, bi morali biti podatki v zvezi s hranilnimi 
vrednostmi dovoljeni samo, če je celotna vsebnost živila hranilna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 144
Člen 5, odstavek 2

2. Uporaba podatkov o hranilni vrednosti 
in zdravju je dovoljena samo, če se od 
povprečnega potrošnika lahko pričakuje, 
da bo razumel dobrodejne učinke, 
navedene v podatkih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podatki, ki za potrošnika niso smiselni, so zavajajoči in jih zato zajema Direktiva 84/450/EGS 
o zavajajočem oglaševanju. Poleg tega bodo podatki vključeni v seznam ali jih bo pooblastila 
Evropska agencija za varno hrano (EFSA), ki bo odločala o uporabi podatkov. Posebna 
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določba o prepovedi takšnih podatkov v zvezi s tem zato ni potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard

Predlog spremembe 145
Člen 5, odstavek 3

3. Podatki o hranilni vrednosti in zdravju 
veljajo za hrano, pripravljeno za uporabo, v 
skladu z navodili proizvajalca.

3. Podatki o hranilni vrednosti in zdravju 
veljajo za hrano, namenjeno za prodajo, in 
ne za posamezne sestavine, ki so dodatno 
uporabljene pri pripravi hrane pred 
uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne ureja v zadostni meri podatkov v zvezi z sestavinami, ki so uporabljene pri 
pripravi hrane, namesto hrane same. Primer so podatki na žitnih proizvodih za zajtrk v zvezi s 
koristnostjo kalcija v mleku, ki ga potrošnik doda žitnim proizvodom, ne pa o samih žitnih 
proizvodih. Takšni podatki ne bi smeli biti dovoljeni, ker potrošnik zaradi takšnih koristi nima 
razloga za nakup proizvoda.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 146
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, kjer 
kategorija proizvoda to opravičuje, s 
podatki na podlagi tradicije. 

Or. fr
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Obrazložitev

Prednosti nekaterih kategorij živil temeljijo na priznani rabi. Na ravni prikazovanja 
resničnosti podatkov je sistem, ki temelji zgolj na znanstvenih podatkih, neprimeren za 
kmetijske proizvode, kot so zeliščni proizvodi. Upoštevati se morajo tudi spoznanja, dobljena 
iz izkušenj in tradicije. To 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, kot 
je to utemeljeno na podlagi dolgotrajne rabe in izkušenj.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 147
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, kjer 
kategorija proizvoda to opravičuje, s 
podatki na podlagi tradicije.

Or. fr

Obrazložitev

Pri nekaterih proizvodih je upravičeno upoštevati tradicijo.

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis, Martin Callanan

Predlog spremembe 148
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.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „splošno sprejeti podatki“ ni bil opredeljen in zato obstaja zaskrbljenost v zvezi z 
njegovim razlaganjem. Pri postopku za utemeljitev je treba upoštevati težo dokazov in 
ravnovesje možnosti, da je povezava med živilom ali sestavino živila in koristjo za zdravje 
veljavna. Predlogi EU trenutno ne obravnavajo vprašanj znanosti na podlagi soglasja in 
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nastajajoče znanosti. Potrebna je določba o zahtevi po podatkih v zvezi s koristmi za zdravje 
na zgodnejši stopnji postopka odkritja, v nasprotnem primeru bi to lahko ohromilo ali 
upočasnilo raziskovalne pobude. Lahko bi se razvil ustrezen jezik pri zapisovanju podatkov, 
vključno z uporabo modalnih glagolov (npr. „smeti“, „moči“, „hoteti“) in rabo terminologije 
WHO/WCRF: „prepričljive“, „verjetne“, „možne“, „nezadostne“ ravni dokazov. Da bi se to 
upoštevalo, predlagamo izraz „splošno sprejeta znanstvena spoznanja“.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jules Maaten

Predlog spremembe 149
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 priznanimi
znanstvenimi ugotovitvami.

Or. de

Obrazložitev

Samoumevno je, da morajo podatki vedno temeljiti na „priznanih znanstvenih ugotovitvah“. 
Praviloma v znanosti ni splošno sprejetih znanstvenih podatkov ali ugotovitev. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 150
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, pri 
čemer je stopnja utemeljitve sorazmerna s
podatki v zvezi s koristjo.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevana znanstvena utemeljitev podatkov mora biti sorazmerna koristim, pridobljenim iz 
podatkov. Pri odobritvi posameznih podatkov bo Evropska agencija za varno hrano (EFSA) 
upoštevala znanstvena spoznanja v zvezi z vplivom nekaterih snovi/proizvodov na človeško 
telo. EFSA mora poleg tega razviti smernice v zvezi z zahtevano dokumentacijo za postopek 
odobritve.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 151
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1a. Stopnja utemeljitve mora biti 
sorazmerna z naravo zahtevanih podatkov. 

Or. fr

Obrazložitev

Treba je določiti, da glede stopnje utemeljitve za podatke velja načelo sorazmernosti. Brez 
načela sorazmernosti bi cena takšne utemeljitve hitro postala previsoka in nedosegljiva za 
veliko večino malih in srednje velikih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 152
Člen 6, odstavek 1 b (novo)

1b. Agencija pripravi smernice v zvezi z 
naravo utemeljitve s strani nosilcev 
dejavnosti in referenčne točke za oceno 
takšne utemeljitve najkasneje v šestih 
mesecih pred začetkom veljavnosti te 
uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 153
Člen 6, odstavek 1 b (novo)

1b. Agencija določi smernice v zvezi z vrsto 
znanstvene utemeljitve, s katero mora 
nosilec dejavnosti upravičiti uporabo 
podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo ali 
zdravjem, pri čemer je zahtevana raven 
dokazov sorazmerna z navedenimi podatki.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 154
Člen 6, odstavek 2

2. Nosilec živilske dejavnosti, ki predloži 
podatke v zvezi s hranilno vrednostjo ali 
zdravjem, utemelji uporabo podatkov.

2. Nosilec živilske dejavnosti, ki predloži 
podatke v zvezi s hranilno vrednostjo ali 
zdravjem, upraviči uporabo podatkov.

Or. el

Obrazložitev

Preprosta utemeljitev ne zadostuje; zahtevana je znanstvena utemeljitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 155
Člen 6, odstavek 2

2. Nosilec živilske dejavnosti, ki predloži 
podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem, utemelji uporabo podatkov.

2. Nosilec živilske dejavnosti, ki predloži 
podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem, utemelji uporabo podatkov. Za ta 
namen ima vedno na voljo znanstvene 
študije za utemeljitev podatkov.

Or. fr

Obrazložitev

Znanstveni podatki so glavni dejavnik pri odobritvi uporabe podatkov. Nosilec živilske 
dejavnosti, ki je predložil podatke za določen živilski proizvod, mora zato zagotoviti, da imajo 
organi vedno na voljo znanstvene študije, ki utemeljujejo uporabo podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 156
Člen 6, odstavek 3

3. Pristojni organi držav članic lahko
zaprosijo nosilca živilske dejavnosti ali 
osebo, ki daje proizvod v promet, da 
predloži znanstveno delo in podatke v zvezi 

3. Pristojni organ držav članic, kadar se to 
zdi potrebno, zaprosi nosilca živilske 
dejavnosti ali osebo, ki daje proizvod v 
promet, da predloži znanstveno delo in 
podatke v zvezi s skladnostjo s to uredbo. 
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s skladnostjo s to uredbo. Nosilec živilske dejavnosti jih takoj pošlje 
zdravstvenemu organu in ustreznim 
organom držav članic.

Or. fr

Obrazložitev

Znanstveni podatki so glavni dejavnik pri odobritvi uporabe podatkov. Nosilec živilske 
dejavnosti, ki je predložil podatke za določen živilski proizvod, mora zato zagotoviti, da imajo 
organi vedno na voljo znanstvene študije, ki utemeljujejo uporabo podatkov.

Te znanstvene študije lahko razen držav članic zahteva tudi Agencija na podlagi svoje vloge 
pri zahtevi uporabnika in/ali postopka ocenitve za odobritev podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 157
Člen 6, odstavek 3

3. Pristojni organi držav članic lahko 
zaprosijo nosilca živilske dejavnosti ali 
osebo, ki daje proizvod v promet, da 
predloži znanstveno delo in podatke v zvezi 
s skladnostjo s to uredbo.

3. Pristojni organi držav članic lahko 
zaprosijo nosilca živilske dejavnosti ali 
osebo, ki daje proizvod v promet, da 
predloži znanstveno delo in spoznanja v 
zvezi s skladnostjo s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 158
Člen 7

1. Uporaba podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem ne prispeva k 
prikrivanju celotnega hranilnega statusa 
živilskega proizvoda. V ta namen se 
zagotovijo podatki, ki potrošniku 
omogočajo razumevanje pomembnosti živil, 
s podatki v zvezi s hranilno vrednostjo ali 
zdravjem v njegovi dnevni prehrani.
Takšni podatki vsebujejo:

Kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem, razen v zvezi s 

(a) kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem, razen v zvezi s 
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splošnim oglaševanjem, se podatki o hranilni 
vrednosti zagotovijo v skladu z Direktivo 
90/496/EGS.

splošnim oglaševanjem, podatki o hranilni 
vrednosti, zagotovljeni v skladu z Direktivo 
90/496/EGS;

Za podatke o zdravju morajo zagotovljeni 
podatki vsebovati podatke v skupini 2, kot je 
določeno v členu 4(1) Direktive 
90/496/EGS.

(b) za podatke o zdravju, podatke v skupini
2, kot je določeno v členu 4(1) Direktive 
90/496/EGS.

Poleg tega in odvisno od primera je količina 
snovi, na katero se navezujejo podatki o 
hranilni vrednosti ali zdravju in ki je ni na 
oznaki hranilne vrednosti, navedena tudi 
blizu podatka o hranilni vrednosti.

2. Poleg tega so blizu podatka o hranilni 
vrednosti navedeni naslednji podatki: 

(a) količina snovi, na katero se navezujejo 
podatki v zvezi s hranilnimi vrednostmi ali 
zdravjem in ki je ni na oznaki hranilne 
vrednosti; in

(b) podatki v zvezi z vlogo živil s podatki o 
hranilni vrednosti ali zdravju v okviru 
uravnotežene prehrane. Ti podatki so 
posredovani z navedbo količine hranilnih 
snovi ali druge snovi, prisotne v živilih s 
podatki, v zvezi z dnevnimi referenčnimi 
vrednostmi za vnos za takšne hranilne 
vrednosti ali snovi, kot so določene v skladu 
s postopkom iz člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem so dragoceni podatki za potrošnike v zvezi s 
prisotnostjo ali odsotnostjo posameznih hranilnih snovi (ali drugih snovi) v živilskem 
proizvodu in/ali koristih za zdravje, ki jih omogoča uživanje živila. Vseeno je za izognitev 
prikrivanju celotnega hranilnega statusa živilskega proizvoda ključnega pomena, da se 
potrošnikom zagotovijo ustrezni podatki v zvezi z vključitvijo posameznih živil, zlasti tistih s 
podatki, v uravnoteženo prehrano.

Predlog spremembe, ki ga vložijo John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Predlog spremembe 159
Člen 7, odstavek 1

Kjer obstajajo podatki o hranilni vrednosti 
ali zdravju, razen o splošnem oglaševanju, se 
podatki o hranilni vrednosti zagotovijo v 

Kjer obstajajo podatki o hranilni vrednosti 
ali zdravju, razen o splošnem oglaševanju, 
se podatki o hranilni vrednosti zagotovijo v 
skladu z Direktivo 90/496/EGS ali, v 
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skladu z Direktivo 90/496/EGS. primeru prehranskih dopolnil, v skladu z 
Direktivo 2002/46/ES o prehranskih 
dopolnilih.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil ne velja za prehranska 
dopolnila, ki so namesto tega določena v Direktivi 2002/46/ES o prehranskih dopolnilih. Za 
zagotovitev doslednosti in zato, da se upošteva posebna narava prehranskih dopolnil, je 
sklicevanje na Direktivo 2002/46/ES ustrezno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 160
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

Sklicevati se je treba tudi na energijsko 
vrednost in vsebnost hranilnih snovi in 
sestavin na proizvod ali obrok, s čimer se 
potrošnikom omogoči lažja uporaba.

Or. el

Obrazložitev

Oznaka energijske vrednosti in vsebnosti hranilnih snovi in sestavin na proizvod ali obrok 
omogoča lažje obveščanje potrošnikov. Tudi najbolj „obveščeni“ potrošniki imajo pogosto 
težave z razumevanjem navodil ali podatkov. Obseg razumevanja podatkov s strani 
potrošnikov se mora povečati, ker to prispeva k bolj učinkovitemu izvajanju predlaganih 
ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Predlog spremembe 161
Člen 7, odstavek 2

Za podatke o zdravju morajo zagotovljeni 
podatki vsebovati podatke v skupini 2, kot je 
določeno v členu 4(1) Direktive 
90/496/EGS.

Za podatke o hranilni vrednosti in zdravju 
morajo zagotovljeni podatki vsebovati 
podatke v skupini 2, kot je določeno v členu 
4(1) Direktive 90/496/EGS.

Or. en
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Obrazložitev

Celostno označevanje hranilne vrednosti je prav tako pomembno za to, da so podatki o 
hranilni vrednosti in zdravju za potrošnike optimalni.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard

Predlog spremembe 162
Člen 7, odstavek 3 a (novo)

Treba je jasno razlikovati med naravno 
vsebnostjo in dodano količino snovi, na 
katero se nanašajo podatki, posebno v zvezi 
z vitamini.

Or. en

Obrazložitev

Oznake navadno ne razlikujejo med naravno vsebnostjo in dodano količino nekaterih snovi, 
kot so vitamini, kar je vseeno pomembno merilo pri sprejemanju odločitve ob poznavanju 
vseh dejstev.

Predlog spremembe, ki ga vložita Phillip Whitehead, Linda McAvan

Predlog spremembe 163
Člen 7, odstavek 3 a (novo)

Treba je jasno razlikovati med naravno 
vsebnostjo in dodano količino snovi, na 
katero se nanašajo podatki.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Jules Maaten, Holger Krahmer

Predlog spremembe 164
Člen 8

Člen 8 črtano
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Posebni pogoji
1. Podatki o hranilni vrednosti so dovoljeni 
samo, če so v skladu s to uredbo in 
izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi.
2. Predlogi sprememb Priloge se sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 23(2) in, če je 
primerno, po posvetu z Evropsko agencijo 
za varno hrano.

Or. en

Obrazložitev

Za opredelitev podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo mora biti odgovorna industrija. Pogoje 
v zvezi s podatki o hranilni vrednosti je treba obravnavati v prihodnjem predlogu o 
označevanju hranilne vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 165
Člen 8, odstavki 1, 1 a (novo) in 1 b (novo)

1. Podatki o hranilni vrednosti so dovoljeni 
samo, če so v skladu s to uredbo in 
izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi.

1. Podatki o hranilni vrednosti so dovoljeni 
samo, če so v skladu s to uredbo in 
izpolnjujejo splošne pogoje, kot je opisano v 
členu 5.
1a. Podatki o hranilni vrednosti, ki 
omenjajo hranilne snovi iz Priloge, so 
dovoljeni samo, če izpolnjujejo pogoje iz 
Priloge.
1b. V skladu z Direktivo 2002/46/ES 
morajo biti količine sestavin v prehranskih 
dopolnilih izražene kot dnevni vnos, kot 
priporoči proizvajalec.

Or. en

Obrazložitev

Podatki iz Priloge se nanašajo le na majhno količino hranilnih snovi, čeprav je več kot 200 
hranilnih snovi, za katere je znano, da imajo pomembno hranilno ali psihološko funkcijo. 
Priloga se ne bi smela omejiti le na to.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 166
Člen 8, odstavek 1 in 1 a (novo)

1. Podatki o hranilni vrednosti so dovoljeni
samo, če so v skladu s to uredbo in 
izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi.

1. Ob upoštevanju odstavka 1a so podatki o 
hranilni vrednosti dovoljeni samo, če so v 
skladu s to uredbo in izpolnjujejo pogoje, 
določene v Prilogi.
1a. Oznake hranilnega statusa živila, 
vključno z logom, so lahko dovoljene v 
državah članicah, če so v skladu s 
smernicami ali pravili nacionalnih organov 
in pomagajo potrošnikom pri odločitvah v 
zvezi z zdravo prehrano.

Or. en

Obrazložitev

Več držav članic uvaja sisteme označevanja za pomoč potrošnikom pri zdravih odločitvah v 
zvezi z nakupom živil. Ker je pri tem pomembno označevanje hranilne vrednosti živila, je 
jasno, da potrošniki pozdravljajo označevanje živil na sprednji strani embalaže in druge 
vidne oznake kot vodilo. Zato se je pomembno izogniti položajem, kjer so ustrezni logi in 
druga sredstva na oznaki prepovedani, iz česar izhaja predlagano izvzetje za spoštovanje 
takšnih odločitev o subsidiarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 167
Člen 8, odstavek 2

2. Predlogi sprememb priloge se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 23(2) in, če je 
primerno, po posvetu z Evropsko agencijo 
za varno hrano.

2. Predlogi sprememb priloge se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 23(2) in, če je 
primerno, po posvetu z Evropsko agencijo 
za varno hrano, z vključevanjem sosveta 
potrošnikov za dojemanje in razumevanje 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je oceniti dojemanje teh podatkov in posvetovanje s skupinami potrošnikov, 
preden je potrebno soglašanje o katerih koli spremembah v prilogi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 168
Člen 9, odstavek 1

1. Ne glede na Direktivo 84/450/EGS 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 84/450/EGS je 
podatek o hranilni vrednosti, ki primerja 
količino hranljive vrednosti in/ali kalorično 
vrednost živila z različno ali drugo vrsto 
živila, 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.

Or. en

Obrazložitev

Podatki, ki primerjajo hranilno vrednost in/ali kalorično vrednost živila, bi morali biti na 
voljo za vse vrste živil, dokler povprečni potrošniki razumejo primerjavo. Ti podatki bi morali 
biti na voljo, da bi potrošnik dobil bolj razumljivo informacijo, npr. o vsebnosti vitamina C v 
izdelku v primerjavi s sadjem, ali vsebnost kalcija v primerjavi s kozarcem mleka.

Predlog spremembe, ki ga vložijo John Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten

Predlog spremembe 169
Člen 9, odstavek 1

1. Ne glede na Direktivo 84/450/EGS 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 84/450/EGS 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.

Or. en

Obrazložitev

Podatki, ki primerjajo hranilno vrednost in/ali kalorično vrednost živila, ne bi smeli biti 
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omejeni samo na živila iste kategorije, ampak bi morali veljati tudi za različna druga živila, 
tako da bi potrošnik dobil bolj razumljivo informacijo, npr. „izdelek X vsebuje toliko kalcija 
kot kozarec mleka“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 170
Člen 9, odstavek 1

1. Ne glede na Direktivo 84/450/EGS 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 84/450/EGS 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 in jasno navedena končnemu 
potrošniku. Razliko v količini hranljive 
vrednosti in/ali v kalorični vrednosti živila je 
treba navesti, primerjava pa mora veljati za 
isto količino živila.

Or. fr

Obrazložitev

Seznam podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo se mora prilagoditi stalnemu znanstvenemu in 
tehničnemu razvoju, tako da z najmanjšim časovnim zaostankom kar najbolje upošteva vse 
novo znanje in tehnike.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Predlog spremembe 171
Člen 9, odstavek 1

1. Ne glede na Direktivo 84/450/EGS 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 84/450/EGS 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 in, če je to 
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primerno, za postopke priprave živil.

Or. en

Obrazložitev

Navodila za pripravo nekaterih živil se lahko razlikujejo. V Združenem kraljestvu so na 
primer bili na trgu na voljo proizvodi, katerih „lažja“ različica je svetovala potrošnikom 
pripravo napitka z vročo vodo, običajna različica pa pripravo z vročim mlekom. Zato je 
pomembno, da se sklicujemo na isti način priprave pri navajanju primerjalnih podatkov za 
živila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 172
Člen 9, odstavek 2 a (novo)

2a. Proizvodi, registrirani v skladu z 
Uredbo EGS št. 2081/92, so izključeni iz 
uporabe katerih koli primerjalnih podatkov 
o hranilni vrednosti.

Or. it

Obrazložitev

Proizvodi z registriranimi imeni kot ZOP ali ZGO morajo za uporabo teh imen zadostiti 
številnim pogojem, navedenim v specifikacijah proizvodnje, da bi zagotovili vrsto jamstev v 
zvezi z načini predelovanja, uporabo sestavin in izvorom. Takšni proizvodi, ki jih s strogo 
nadzirajo ustrezni pristojni organi, imajo značilnosti proizvodnje, ki temelji na tradiciji in 
kakovosti, kar pa se ne more uskladiti s cilji primerjalnih podatkov o hranilni vrednosti. V teh 
primerih je primerjava in ne zagotavljanje ugodnosti boljšega obveščanja potrošnikov 
pogosto zavajajoča.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 173
Člen 10, odstavek 1

1. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni, 
če so v skladu s splošnimi zahtevami iz 
poglavja II in s posebnimi zahtevami iz tega 
poglavja ter so odobreni v skladu s to 
uredbo.

1. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni, 
če so v skladu s splošnimi zahtevami iz 
poglavja II in s posebnimi zahtevami iz tega 
poglavja ter so bili sporočeni v skladu s 
postopkom iz člena 14, in če
(a) Komisija ni ugovarjala v času, 
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določenem v členu 15(1), ali
(b) je Komisija ugovarjala in prepoved ni 
bila izdana v skladu s postopkom iz člena 
16, v največ 9 mesecih po vložitvi obvestila 
pri Agenciji.

Or. de

Obrazložitev

Cilj uredbe, zagotavljanje visoke stopnje varstva potrošnikov, se lahko prav tako doseže prek 
postopka obveščanja, kar je milejša izbira, ker zahteve po obveščanju zagotavljajo, da so 
odgovorni organi obveščeni o uporabi podatkov v zvezi z zdravjem zaradi raziskovanja 
podatkov, če obstajajo dvomi v zvezi z resničnostjo ali osnovami v znanstvenih dejstvih in, če 
je primerno, zaradi preprečitve njihovega trženja. Besedilo odstavka 1(a) in (b) zagotavlja 
zanesljiv rok za to odločitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 174
Člen 10, odstavek 1

1. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni, 
če so v skladu s splošnimi zahtevami iz 
poglavja II in s posebnimi zahtevami iz tega 
poglavja ter so odobreni v skladu s to 
uredbo.

1. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni, 
če so v skladu s splošnimi zahtevami iz 
poglavja II in s posebnimi zahtevami iz tega 
poglavja ter so bili sporočeni v skladu s to 
uredbo.

Or. de

Obrazložitev

Cilj uredbe, zagotavljanje visoke stopnje varstva potrošnikov, se lahko prav tako doseže prek 
postopka obveščanja. Zahteva po obveščanju zagotavlja, da so odgovorni organi obveščeni o 
uporabi podatkov v zvezi z zdravjem zaradi raziskovanja podatkov, če obstajajo dvomi v zvezi 
z resničnostjo ali osnovami v znanstvenih dejstvih in, če je primerno, zaradi preprečitve 
njihovega trženja. Poleg tega bi predlagani postopek odobritve sprožil nepotrebno 
birokracijo in tudi precejšnje težave za male in srednje velike proizvajalce živil, zlasti ker na 
splošno nimajo niti izkušenj niti strukture, potrebne za začetek postopka odobritve na 
evropski ravni. Na koncu bi postopek odobritve olajšal tudi inovativnost na področju 
prehrambenega sektorja.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, 

Predlog spremembe 175
Člen 10, naslov in odstavek 1

Posebni pogoji Posebni pogoji za podatke v zvezi z 
zdravjem

1. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni, 
če so v skladu s splošnimi zahtevami iz 
poglavja II in s posebnimi zahtevami iz tega 
poglavja ter so odobreni v skladu s to 
uredbo.

1. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni, 
če so v skladu s splošnimi zahtevami iz 
poglavja II in s posebnimi zahtevami iz tega 
poglavja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger 
Krahmer

Predlog spremembe 176
Člen 10, odstavek 1 a (novo)

1a. Tisti, ki želijo predložiti podatke v zvezi 
z zdravjem, ki ne spadajo v okvir člena 12 
ali 13, obvestijo pristojni organ države 
članice najkasneje ob prvem trženju 
proizvoda in to storijo s predložitvijo vzorca 
uporabljene etikete za proizvod, skupaj z 
osnutkom oglaševalskega materiala.
Pristojni organ države članice lahko, če je 
treba zaradi rezultata spremljanja, od 
proizvajalca ali uvoznika zahteva, da 
predstavi znanstvene študije in podatke, ki 
kažejo usklajenost podatkov v zvezi z 
zdravjem z zahtevami te uredbe. Obvestilo 
in dokumenti o utemeljitvah podatkov se 
prenesejo Komisiji, ki o tem odloča. Če so 
podatki zavrnjeni, se proizvajalca ali 
uvoznika prosi, da spremeni/izbriše podatke 
z etikete in oglaševalskega materiala v 
ustreznem časovnem roku.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 10(1) se lahko podatki v zvezi z zdravjem uporabljajo le, če so bili 
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odobreni v skladu z določbami uredbe. Vendar postopek odobritve presega pooblastila, ker 
zajema tudi priznane in znanstveno dokazane podatke, ki ne zavajajo potrošnikov. Predvideni 
postopek odobritve je birokratski, nepraktičen in z vidika lizbonske strategije nesprejemljiv. 
Zasebni izvajalci in še zlasti MSP morajo še naprej imeti pravico do uporabe podatkov v zvezi 
z zdravjem, ki so bili v celoti priznani in znanstveno dokazani na nacionalni ravni, kljub temu, 
da niso vključeni na seznam iz člena 12. Treba je poudariti, da si MSP ne bodo mogla 
privoščiti postopka odobritve, ki ga uvaja člen 13, in zato potrebujejo pravno varnost za 
nadaljevanje uporabe podatkov v zvezi z zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 177
Člen 10, odstavek 1 a (novo)

1a. Tisti, ki nameravajo predložiti podatke v 
zvezi z zdravjem, ki ne spadajo v okvir člena 
12 in 13, morajo obvestiti pristojni organ 
države članice najkasneje ob prvem trženju 
živila in morajo predložiti vzorec pakiranja 
proizvoda ter nameravani oglaševalski 
material.
Pristojni organ države članice lahko, če je 
treba, kot nadaljnji ukrep, od proizvajalca 
ali uvoznika zahteva, da izvede znanstvene 
študije in podatke, ki kažejo usklajenost 
podatkov v zvezi z zdravjem z zahtevami te 
uredbe. Če so bile zadevne študije 
objavljene v lahko dostopnem tisku, je 
dovolj sklicevanje na to objavo. 

Or. fr

Obrazložitev

MSP morajo dobiti dostop do funkcionalnih podatkov, ki jih v evropskem registru ni, ne da bi 
evropski postopek postal obvezen, če je proizvod na voljo le v eni državi članici, in s 
predlogom postopka obveščanja, ki je v 25 letih dokazal svojo vrednost za posebna dietetična 
živila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 178
Člen 10, odstavek 2
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2. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni le, 
če so naslednji podatki vključeni v oznako:

črtano

(a) izjava, ki navaja pomembnost 
uravnotežene prehrane in zdravega načina 
življenja;
(b) količina hrane in vzorec porabe, ki je 
potreben za domnevni dobrodejni učinek;
(c) kjer je potrebno, izjava, naslovljena na 
osebe, ki se morajo izogibati uporabi živila;
(d) kjer je potrebno, opozorilo o 
nepreseganju količine proizvoda, ki lahko 
predstavlja nevarnost za zdravje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Korhola, 

Predlog spremembe 179
Člen 10, odstavek 2, uvodni del

2. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni 
le, če so naslednji podatki vključeni v 
oznako:

2. Podatki v zvezi z zdravjem so dovoljeni 
le, če so naslednji podatki vključeni v 
oznako in/ali so zagotovljeni z drugim 
načinom obveščanja potrošnika:

Or. en

Obrazložitev

Drugi načini obveščanja potrošnika so dovolj za nekatere proizvode, zlasti pri majhnih 
pakiranjih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 180
Člen 10, odstavek 2, točka (a)

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vložita Eija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 181
Člen 10, odstavek 2, točka (a)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Nekateri podatki v zvezi z zdravjem na primer niso povezani z uravnoteženo prehrano.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard

Predlog spremembe 182
Člen 10, odstavek 2, točka (a)

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

(a) izjava, ki navaja pomembnost 
uravnotežene prehrane in zdravega načina 
življenja na vidnem mestu na oznaki;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na pomen uravnotežene prehrane mora biti na oznaki jasno navedeno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 183
Člen 10, odstavek 2, točka (b)

(b) količina hrane in vzorec porabe, ki je (b) kjer je primerno, količina hrane in 
vzorec porabe, ki je potreben za domnevni 



AM\555844SL.doc 91/178 PE 353.660v01-00

SL

potreben za domnevni dobrodejni učinek; dobrodejni učinek;

Or. de

Obrazložitev

Ni jasnega razloga, zakaj bi morale biti splošne navedbe o zdravem načinu življenja ali o 
količini in vzorcu porabe obvezne za podatke v zvezi z zdravjem, medtem ko se druge 
navedbe, zlasti opozorila, vključi le, ko je to primerno.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin 
Callanan

Predlog spremembe 184
Člen 11

Člen 11 črtano
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Implicitni podatki v zvezi z zdravjem
1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:
(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje in 
dobro počutje;
(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;
(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja ali 
nadzorovanja teže ali na podlagi časa 
oziroma obsega možno hujšanje ali na 
zmanjšanje občutka lakote ali povečanje 
občutka sitosti ali na manjšo absorpcijo 
energije prek uživanja proizvoda;
(d) podatki, ki se nanašajo na 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 agencijo podrobne smernice 
za uvedbo tega člena.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 185
Člen 11

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z
zdravjem niso dopustni:

Implicitni podatki v zvezi z zdravjem bi 
morali biti za uporabo na trgu Skupnosti 
dopustni če opravijo usklajeno znanstveno 
oceno agencije. 

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje in 
dobro počutje;
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(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;
(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja ali 
nadzorovanja teže ali na podlagi časa 
oziroma obsega možno hujšanje ali na 
zmanjšanje občutka lakote ali povečanje 
občutka sitosti ali na manjšo absorpcijo 
energije prek uživanja proizvoda;
(d) podatki, ki se nanašajo na 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 agencijo podrobne smernice 
za uvedbo tega člena.

Or. en

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. Ta predlog spremembe je usklajen z uvodno izjavo (14), ki določa 
načelo znanstvene ocene agencije za vse podatke v zvezi z zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 186
Člen 11

Implicitni podatki v zvezi z zdravjem Omejitve uporabe nekaterih podatkov v 
zvezi z zdravjem
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1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni:

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranilne snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje in 
dobro počutje;

(a) podatki, ki napeljujejo na to, da bi 
lahko bilo ogroženo zdravje v primeru 
nezaužitja živila;

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(b) podatki, ki se nanašajo na stopnjo ali 
mero izgube teže.

(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja 
ali nadzorovanja teže ali na podlagi časa 
oziroma obsega možno hujšanje ali na 
zmanjšanje občutka lakote ali povečanje 
občutka sitosti ali na manjšo absorpcijo 
energije prek uživanja proizvoda;
(d) podatki, ki se nanašajo na 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 agencijo podrobne 
smernice za uvedbo tega člena.

2. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem 
niso dopustni, razen če niso nedvoumno 
določeni z dovoljenjem iz člena 10(1) in 
člena 13(1):
(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranilne snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje in 
dobro počutje;
(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja 
ali nadzorovanja teže ali na zmanjšanje 
občutka lakote ali povečanje občutka 
sitosti ali na manjšo absorpcijo energije 
prek uživanja izdelka;
(d) podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil ali drugi podatki, ki 
napeljujejo, da ima proizvod posebno 
hranilno vrednost za otroke.
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3. Podatki, ki veljajo za nasvet zdravnikov 
ali drugih strokovnjakov na področju 
zdravstva ali ustreznih poklicnih združenj
ali dobrodelnih ustanov, so dopustni 
samo, če:
(a) jih navede organizacija, ki jo priznajo 
nacionalni organi ali organi Skupnosti;

(b) obstaja pisni sporazum med dvema 
strankama;

(c) so podrobnosti glavnih točk 
priporočila objavljene v neposredno 
dostopni obliki (npr. na spletnih straneh 
družb ali priznanih organizacij).
4. Če je potrebno, objavi Komisija po 
posvetovanju z agencijo, prehrambeno 
industrijo in potrošniki podrobne 
smernice za izvajanje odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Otroci so zelo dovzetni za oglase, ki lahko zelo vplivajo na njihove prehrambene navade. Zato 
organizacija WHO v „osnutku globalne strategije o prehrani, fizičnih dejavnosti in zdravju“ 
izrecno priporoča odgovorne oglaševalske prakse, ki podpirajo strategijo zlasti v zvezi z 
oglaševanjem in trženjem živil z visoko vsebnostjo nasičenih maščob, sladkorja ali soli, 
posebej v zvezi z majhnimi otroki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 187
Člen 11

Implicitni podatki v zvezi z zdravjem Omejitve uporabe nekaterih podatkov v 
zvezi z zdravjem

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Če so uporabljeni podatki v zvezi z 
zdravjem, ki se nanašajo na splošne 
prednosti živila in sestavin živila za dobro 
zdravje ali dobro počutje, morajo biti 
oblikovani tako, da odražajo posebne 
dokaze, na katerih temeljijo podatki, in da 
so razumljivi za potrošnike. Prednosti za 
zdravje ne smejo biti omejene na obseg 
dokazov, ne smejo zmesti ali zavajati 
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potrošnika.
(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, dobro 
počutje;

2. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni:

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(a) podatki, ki napeljujejo na to, da bi lahko 
bilo ogroženo zdravje v primeru nezaužitja 
živila;

(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 proizvoda;

(b) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na hitrost ali količino 
izgube teže zaradi uživanja proizvodov, na 
katerih so takšni podatki.

(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.

3. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem so 
dopustni samo, če so izrecno navedeni pod 
členi 10(1), 12 ali 13(1):

2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice
za spremembo predloženega člena.

(a) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja ali 
nadzorovanja teže ali na zmanjšanje 
občutka lakote ali povečanje občutka sitosti 
ali na manjšo absorpcijo energije prek 
uživanja proizvoda;
4. Podatke, ki se nanašajo na priporočila 
ali medicinska mnenja zdravnikov ali 
drugih strokovnjakov na področju 
zdravstva ali ustreznih poklicnih združenj 
ali dobrodelnih ustanov, se lahko pripravi 
samo, če ustrezajo smernicam, ki jih bo 
razvila Komisija do (navede se datum), v 
skladu s postopkom iz člena 23 ter po 
posvetovanju s predstavniki potrošnikov in 
industrije ali drugih interesnih skupin.

Or. en
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Obrazložitev

Prepoved vseh podatkov, ki se nanašajo na splošno zdravje/dobro počutje, psihične funkcije, 
nadzorovanje teže, je nesorazmerna. Predlagana uredba že zahteva, da morajo biti vsi 
podatki, neposredni ali implicitni, znanstveno utemeljeni, potrošnikom razumljivi in ne smejo 
biti zavajajoči. 

Člen 11 mora biti spremenjen, da ustrezno upošteva dejstvo, da podatki, ki so v skladu s 
splošnimi ali posebnimi pogoji, določenimi s to uredbo, ne smejo biti prepovedani.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 188
Člen 11

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni:

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, dobro 
počutje;

(a) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na hitrost ali količino 
izgube teže zaradi uživanja proizvodov, na 
katerih so takšni podatki;

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(b) podatki, ki napeljujejo na to, da bi lahko 
bilo ogroženo zdravje v primeru nezaužitja 
živila.

(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 proizvoda;

2. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni, razen če so nedvoumno določeni
v postopku iz členov 10(1), 12 ali 13(1):

(d) podatki, ki se nanašajo na 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.

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje;

2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice 
za spremembo predloženega člena.

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja ali 
nadzorovanja teže ali na zmanjšanje 
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občutka lakote ali povečanje občutka sitosti 
ali na manjšo absorpcijo energije prek 
uživanja proizvoda.
3. Podatki, ki se nanašajo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov, so 
dopustni samo če:
(a) je organizacija, ki podatek odobri, 
priznana na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti;
(b) obstaja pisni sporazum med obema 
strankama;
(c) so podrobnosti sistema odobritve 
objavljene tako, da so brez težav dostopne 
(npr. na spletnih straneh podjetja ali 
priznane organizacije).
4. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z Agencijo, prehrambeno 
industrijo in potrošniki podrobne smernice 
za izvajanje odstavkov 2 in 3.

Or. en

Obrazložitev

Podatke, tudi podatke v zvezi z zdravjem, ki so na podlagi znanstvenih spoznanj splošno 
sprejeti in jih potrošniki dobro razumejo, je treba uporabljati brez nepotrebnih omejitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 189
Člen 11, naslov

Implicitni podatki v zvezi z zdravjem Omejitve uporabe nekaterih podatkov v 
zvezi z zdravjem

Or. de

Obrazložitev

Treba je upoštevati, da so določeni podatki v zvezi z zdravjem splošno znanstveno sprejeti in –
če se to da dokazati – morajo zato biti dopustni.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt, 

Predlog spremembe 190
Člen 11, naslov

Implicitni podatki v zvezi z zdravjem Omejitve uporabe nekaterih podatkov v 
zvezi z zdravjem

Or. en

Obrazložitev

Glede na vsebino člena je „Omejitve uporabe“ primeren naslov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard

Predlog spremembe 191
Člen 11, naslov

Implicitni podatki v zvezi z zdravjem Prepovedani podatki

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard, 

Predlog spremembe 192
Člen 11, odstavek 1, uvodni del

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Naslednji podatki niso dopustni:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 193
Člen 11, odstavek 1, uvodni del

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni, razen če so znanstveno 
utemeljeni:
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Or. en

Obrazložitev

Omejitve uporabe podatkov v zvezi z zdravjem morajo biti oblikovane na podlagi znanstvenih 
meril.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 194
Člen 11, odstavek 1, uvodni del

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem so dopustni samo, če temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih:

Or. en

Obrazložitev

Če podatki temeljijo na znanstvenih spoznanjih, mora imeti potrošnik možnost, da to tudi 
preveri.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 195
Člen 11, odstavek 1

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni:

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, dobro 
počutje;

(a) podatki, ki napeljujejo na to, da bi lahko 
bilo ogroženo zdravje v primeru nezaužitja 
živila;

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(b) 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 proizvoda, razen če so znanstveno 
utemeljeni in sporočeni v skladu s to 
uredbo;

(c) podatki, ki ne glede na Direktivo (c) podatki, ki se nanašajo na nasvet 
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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 proizvoda;

zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov, razen če 
so znanstveno utemeljeni in sporočeni v 
skladu s to uredbo.

(d) podatki, ki se nanašajo na 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.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies, 

Predlog spremembe 196
Člen 11, odstavek 1

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, dobro 
počutje;

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, dobro 
počutje, razen če so znanstveno utemeljeni; 

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije, razen če so znanstveno 
utemeljeni;

(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 proizvoda;

(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 proizvoda, razen če so ti podatki 
znanstveno utemeljeni;

(d) podatki, ki se nanašajo na 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 

(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. Ta 
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živila. omejitev ne velja za znanstveno utemeljene 
podatke, ki se sklicujejo na nasvet 
organizacij in dobrodelnih ustanov, ki so 
jih uradno priznale nacionalne oblasti.

Or. en

Obrazložitev

Strinjamo se s pristopom Komisije glede zavajajočih, napačnih ali implicitnih podatkov; če 
pa je podatek mogoče znanstveno utemeljiti in dokazati njegovo resničnost, se njegova 
uporaba ne sme prepovedati. Prav tako ne bi smeli organizacijam in dobrodelnim ustanovam, 
ki so jih uradno priznale nacionalne oblasti, preprečiti objavljanja znanstveno utemeljenih 
podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 197
Člen 11, odstavek 1, uvod in točki (a) in (b)

1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:

1. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni:

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, dobro 
počutje;

(a) podatki, ki neposredno opozarjajo na 
splošne, nespecifične prednosti hranljive 
snovi ali živila glede na splošno javno 
zdravje, dobro počutje na tak način, da 
lahko goljufajo potrošnike;

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije na tak način, da lahko 
goljufajo potrošnike;

Or. de

Obrazložitev

Člen 11 mora biti v celoti črtan iz predloga uredbe, iz enakih razlogov kot člen 4. 

Prepovedi v členu 11 odražajo prepričanja zdravstvene politike in jih kot take pravna 
podlaga člena 95 Pogodbe ES ne pokriva. Prav tako so v nasprotju z načelom, da morajo biti 
ustrezni, znanstveno upravičeni podatki dovoljeni, in z načelom, da ni dobrih ali slabih živil, 
so samo dobre ali slabe prehranjevalne navade. Poleg tega nikakor ne predstavljajo 
usklajevanja živilske zakonodaje, ker v nobeni državi članici ni ustreznih pravil.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 198
Člen 11, odstavek 1, točka (a)

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, dobro 
počutje;

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, dobro 
počutje, razen če so znanstveno utemeljeni;

Or. de

Obrazložitev

Treba je upoštevati, da so določeni podatki v zvezi z zdravjem splošno znanstveno sprejeti in –
če se to da dokazati – morajo zato biti dopustni. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 199
Člen 11, odstavek 1, točka (b)

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije;

(b) podatki, ki se nanašajo na psihične in 
vedenjske funkcije, razen če so znanstveno 
utemeljeni;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 200
Člen 11, odstavek 1, točka (c)

(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 proizvoda;

(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 96/8/ES 
opozarjajo na hitrost ali količino izgube teže;

Or. en
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Obrazložitev

Če podatki temeljijo na znanstvenih spoznanjih, mora imeti potrošnik možnost, da to tudi 
preveri.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 201
Člen 11, odstavek 1, točka (c)

(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 proizvoda;

(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 na manjšo absorpcijo 
energije prek uživanja proizvoda;

Or. fr

Obrazložitev

Pojem sitosti je jasno znanstveno definiran kot „stanje brez lakote med dvema obrokoma“. 
Poleg tega, čim obstaja znanstvena dokumentacija o tem, mora biti možno, da se jo predloži 
strokovnjakom iz Evropske agencije za varno hrano in Komisiji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 202
Člen 11, odstavek 1, točka (c)

(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 proizvoda;

(c) podatki, ki opozarjajo na lastnosti 
hujšanja ali nadzorovanja teže ali na podlagi 
časa ali obsega možno hujšanje;

Or. nl
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Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 203
Člen 11, odstavek 1, točka (c)

(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 proizvoda;

(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 
proizvoda, razen če so ti podatki znanstveno 
utemeljeni;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložijo Phillip Whitehead, Linda McAvan in John Bowis

Predlog spremembe 204
Člen 11, odstavek 1, točka (c)

(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 proizvoda;

(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 proizvoda. Vendar se ta določba ne 
sme uporabljati za sisteme nadzorovanja 
prehrane, ki so registrirane blagovne 
znamke;

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba ne sme prepovedati sistemov za nadzorovanje prehrane, kot so „nadzorovalci 
teže“, ki so splošno priznani v Evropi in zagotavljajo mehanizme z dobrim namenom izgube 
teže. To vključuje označevanje proizvodov, katerih vloga za izgubo teže je jasno predstavljena 
v okviru programa.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 205
Člen 11, odstavek 1, točka (d)

(d) podatki, ki se nanašajo na 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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Phillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Predlog spremembe 206
Člen 11, odstavek 1, točka (d)

(d) podatki, ki se nanašajo na 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.

(d) podatki, ki se nanašajo na 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. Ta omejitev ne velja za podatke, ki 
jih navajajo priznane organizacije, kot so 
dobrodelne zdravstvene ustanove, vključene 
v spodbujanje javnega zdravja in v 
izobraževanje potrošnikov v zvezi s 
prehrano in z življenjskim slogom.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje s proizvajalci hrane omogoča dobrodelnim organizacijam pridobitev izdatnih 
sredstev za pobude na področju raziskav, zdravstvenega izobraževanja, nege in rehabilitacije. 
Odnosi, kot je ta, pomagajo tudi pri povečevanju ozaveščenosti o dobrodelnih organizacijah 
in njihovem delu, kampanje za pridobivanje sredstev pa pogosto potekajo vzporedno s 
širjenjem ključnih sporočil, ki dosežejo široko javnost. Podatki v zvezi s takimi povezovanji in 
kampanjami ne smejo biti prepovedani, če jih navedejo priznane organizacije, ki so vključene 
v spodbujanje javnega zdravja in izobraževanja potrošnikov v zvezi s prehrano in življenjskim 
slogom.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Jillian Evans

Predlog spremembe 207
Člen 11, odstavek 1, točka (d)

(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.

d) podatki, ki veljajo za nasvet zdravnikov 
ali drugih strokovnjakov na področju 
zdravstva ali ustreznih poklicnih združenj ali 
dobrodelnih ustanov, razen če je 
vzpostavljeno jasno razmerje med posebno 
hranljivo snovjo ali sestavino in sorodnim 
nasvetom neodvisnih združenj ali 
dobrodelnih ustanov, ali podatki, ki 
napeljujejo na to, da bi lahko bilo ogroženo 
zdravje v primeru nezaužitja živila.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno temelj za podatke v zvezi z nasvetom strokovnjakov na področju zdravstva ali 
potrditev dobrodelne ustanove potrošnikom ni jasen. Nasvet/potrditev lahko nastane zaradi 
zdravstvenih ali finančnih razlogov, vendar pa potrošnik tega ne more vedeti. Zato mora 
obstajati jasno razmerje med živilom in razlogom za nasvet/potrditev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 208
Člen 11, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo 
in zdravjem živil ali drugi podatki, ki 
napeljujejo, da ima proizvod posebno 
hranilno vrednost za otroke, razen če so v 
skladu z zahtevami člena 4(1). 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 209
Člen 11, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil ali drugi podatki, ki 
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napeljujejo, da ima proizvod posebno 
hranilno vrednost za otroke, razen če so v 
skladu z zahtevami člena 4(1).

Or. en

Obrazložitev

Otroci so zelo dovzetni za oglase, ki lahko močno vplivajo na njihove prehrambene navade. 
Zato organizacija WHO v „osnutku globalne strategije o prehrani, fizični dejavnosti in 
zdravju“ izrecno priporoča odgovorne oglaševalske prakse, ki podpirajo strategijo zlasti v 
zvezi z oglaševanjem in trženjem živil z visoko vsebnostjo nasičenih maščob, sladkorja ali 
soli, posebej v zvezi z majhnimi otroki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 210
Člen 11, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) podatki, ki so namenjeni izrecno 
otrokom.

Or. de

Obrazložitev

Možnost, da podatki ciljajo na otroke, je treba izključiti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 211
Člen 11, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) podatki v zvezi z zdravjem, namenjeni 
izključno ali predvsem otrokom.

Or. el

Obrazložitev

Otroci so velika in posebna skupina potrošnikov. Vendar pa jih je lahko navdušiti in na njih 
vplivati z zavajajočimi sporočili.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 212
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

1a. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni: podatki, ki 
navajajo, da bi nezaužitje živila lahko 
vplivalo na zdravje, in podatki, ki veljajo za 
nasvet zdravnikov ali strokovnjakov v zvezi 
z zdravjem ali njihovih poklicnih združenj 
ali dobrodelnih ustanov, razen če izhajajo 
iz nacionalno priznanih organizacij, ki jih 
prizna Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Če podatki temeljijo na znanstvenem spoznanju, mora imeti potrošnik možnost, da to tudi 
preveri.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 213
Člen 11, odstavek 2

2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice 
za uvedbo predloženega člena.

2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z Agencijo in organizacijami, 
ki zastopajo prehrambeno industrijo ter 
potrošnike, podrobne smernice za uvedbo 
predloženega člena.

Or. en

Obrazložitev

Zaželeno je, da se Komisija posvetuje tudi z zainteresiranimi stranmi in črpa iz njihovega 
znanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 214
Člen 11, odstavek 2
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2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice 
za uvedbo predloženega člena.

2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice 
za uvedbo predloženega člena, sestavljene v 
skladu s postopkom, predvidenim v členu 
23.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je navesti, da je treba smernice določiti s postopkom komitologije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard in Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 215
Člen 11 a (novo)

Člen 11 a

Prepoved podatkov, namenjenih otrokom

Podatki o hranljivosti, zdravstveni 
primernosti in drugi, ki sodijo v obseg te 
uredbe, niso namenjeni izključno ali 
predvsem otrokom. Podatki v zvezi s 
hranilno vrednostjo ali zdravjem ali drugi 
podatki znotraj obsega te uredbe niso 
dovoljeni na katerem koli proizvodu v 
obsegu Direktive Komisije 91/321/EGS z 
dne 14. maja 1991 o začetnih in 
nadaljevalnih formulah za dojenčke in 
majhne otroke1 ali Direktive Komisije 
96/5/ES, Euratom z dne 16. februarja o 
žitnih kašicah ter živilih za dojenčke in 
majhne otroke2.
1 UL L 175, 4.7.91, str. 35.
2 UL L 49, 28.2.1996, str. 17.

Or. en
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Obrazložitev

Otroci so zelo dovzetni za oglase, ki lahko močno vplivajo na njihove prehrambene navade. 
Zato organizacija WHO v „osnutku globalne strategije o prehrani, fizični dejavnosti in 
zdravju“ izrecno priporoča „odgovorne oglaševalske prakse, ki podpirajo strategijo, zlasti v 
zvezi z oglaševanjem in trženjem živil z visoko vsebnostjo nasičenih maščob, sladkorja ali 
soli, posebej v zvezi z majhnimi otroki“.

Da bi preprečili, da formule za dojenčke nadomestijo dojenje, je treba preprečiti podatke na 
teh nadomestnih proizvodih, v skladu z resolucijo 55.25 Svetovne zdravstvene skupščine iz 
maja 2002, ki od držav članic zahteva, „da zagotovijo, da posredovanje mikrohranljivih snovi 
in trženje hranilnih dopolnil ne nadomestijo ali spodkopljejo podpore za trajnostno prakso 
izključnega dojenja in optimalnega dopolnjevanja prehrane“ (Svetovna zdravstvena 
skupščina 55.25, maj 2002).

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 216
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) 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 podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so 
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.

1. Ne glede na člen 10(1) 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 podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so
ilustrativni primeri razmerja med hranljivo 
ali drugo snovjo in zdravjem na seznamu, 
predvidenem v odstavku 2.

Or. en

Obrazložitev

Določanje točne ubeseditve podatkov v zvezi z zdravjem bo povzročilo veliko upravno in 
časovno breme, ker se morajo nosilci dejavnosti prijaviti za vsako spremembo v ubeseditvi 
podatka. Poleg tega bi šlo izboljšanje varstva potrošnikov prek legitimnih prizadevanj. Zato 
bo seznam odobrenih podatkov vseboval le ilustrativne primere. Nosilci dejavnosti lahko v 
okviru odgovornosti uporabijo podatke z enakim pomenom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 217
Člen 12, odstavek 1
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1. Ne glede na člen 10(1) 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 podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.

1. Ne glede na člen 10(1) 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 je 
razmerje med hranljivo ali drugo snovjo ter 
zdravjem na seznamu, predvidenem v 
odstavku 2. 

Or. en

Obrazložitev

Ključnega pomena je, da znajo proizvajalci prilagoditi način in vsebino sporočanja 
znanstvenih podatkov v različnih jezikih, primerno okoliščinam ali nacionalnim razmeram. 
Industrija mora biti sposobna redno pregledovati svoje podatke in sporočila, saj narašča tudi 
razumevanje potrošnikov. Namesto stalnih podatkov je treba upoštevati seznam razmerij 
hranljivih ali drugih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Jillian Evans

Predlog spremembe 218
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) 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 podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so 
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.

1. Ne glede na člen 10(1) 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 podatkov in ob 
upoštevanju sestave polnovrednega živila, 
ki jo povprečen potrošnik pravilno razume, 
če so na seznamu, predvidenem v odstavku 
2.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ubeseditve tega člena kot kaže izključuje podatke v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
splošno vlogo nekaterih polnovrednih živil, kot so sadje, zelenjava ali cela zrna žit. To je 
neupravičena omejitev, zato je treba člen ustrezno spremeniti.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 219
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) 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 splošno uveljavljenih in 
nespornih znanstvenih podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.

1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 
podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
pomen hranljive ali druge snovi za rast, 
razvoj in delovanje telesa na podlagi 
uveljavljenih in nespornih znanstvenih 
spoznanj in ki jih povprečen potrošnik 
pravilno razume, če temeljijo na seznamu, 
predvidenem v odstavku 2.

Or. en

Obrazložitev

Seznam z uveljavljenimi podatki zmanjša upravne posledice predloga uredbe za manjša in 
srednje velika podjetja, ki jih povzročajo zajetne prošnje za odobritev. Tak seznam bo prav 
tako zmanjšal breme Agencije. Vendar pa za zagotavljanje največje obsežnosti seznama ni 
dovolj, da je predlaganje podatkov za ta seznam dovoljeno le državam članicam, ampak tudi 
ustreznim interesnim skupinam (npr. potrošniškim skupinam in industriji).

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 220
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) 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 podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so 
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.

1. Ne glede na člen 10(1) 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 ter ustrezno podprtih znanstvenih 
podatkov in ki jih povprečen potrošnik 
pravilno razume, če so na seznamu, 
predvidenem v odstavku 2.

Or. de

Obrazložitev

Z omembo ustrezno podprtih znanstvenih podatkov namerava predlog spremembe zagotoviti, 
da je zahteva znanstvene podprtosti smiselna in dosegljiva.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 221
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) 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 splošno uveljavljenih in 
nespornih znanstvenih podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.

1. Ne glede na postopek odobritve iz člena
10(1) se smejo pripraviti podatki v zvezi z 
zdravjem, ki opisujejo pomen hranljive ali 
druge snovi za rast, razvoj in delovanje 
telesa na podlagi uveljavljenih in nespornih 
znanstvenih spoznanj in ki jih povprečen 
potrošnik pravilno razume, če temeljijo na 
seznamu, predvidenem v odstavku 2.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 222
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) 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 podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so 
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.

1. Ne glede na člen 10 (1) 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 
znanstvenih spoznanj in ki jih povprečen 
potrošnik pravilno razume, če so na 
seznamu, predvidenem v odstavku 2.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „uveljavljeni in nesporni podatki“ ni bil opredeljen. Predlog spremembe skuša pojasniti 
to točko.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 223
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 
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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 podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so 
na seznamu, predvidenem v odstavku 2.

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 podatkov in ki jih 
ciljni potrošnik pravilno razume, če so na 
seznamu, predvidenem v odstavku 2.

Or. en

Obrazložitev

Seznam podatkov, ki temelji na uveljavljenih in nespornih znanstvenih podatkih mora 
vključevati podatke v zvezi z živili, ki imajo učinek zmanjšanja tveganj za nastanek nekaterih 
bolezni, kot je vloga sadja in zelenjave pri zmanjšanju možnosti za nastanek nekaterih oblik 
raka. Podatki pogosto ciljajo na posebne skupine ali podskupine prebivalstva, ki so lahko 
bolje seznanjene z nekaterimi živili, hranljivimi snovmi ali snovmi kot povprečni potrošnik.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Predlog spremembe 224
Člen 12, odstavek 2

2. Države članice pošljejo Komisiji sezname 
podatkov najpozneje do ... [leto dni po 
zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je bila 
sprejeta ta uredba] v skladu z odstavkom 1.

2. Države članice pošljejo Komisiji sezname 
razmerij podatkov najpozneje do ... [leto dni 
po zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je 
bila sprejeta ta uredba] v skladu z 
odstavkom 1.

Po posvetovanju z Agencijo bo Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 23 najpozneje 
do … [tri leta po zadnjem dnevu v mesecu, v 
katerem je bila sprejeta ta uredba] sprejela 
skupen seznam dopustnih podatkov v skladu 
z odstavkom 1, ki opisujejo pomen hranljive 
ali druge snovi za rast, razvoj in normalne 
fiziološke telesne funkcije

Po posvetovanju z Agencijo bo Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 23 najpozneje 
do … [tri leta po zadnjem dnevu v mesecu, v 
katerem je bila sprejeta ta uredba] sprejela 
skupen seznam razmerij v skladu z 
odstavkom 1, ki opisujejo pomen hranljive 
ali druge snovi za rast, razvoj in normalne 
fiziološke telesne funkcije.

Spremembe seznama se lahko sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 23 na pobudo 
Komisije ali na ustrezno utemeljeno zahtevo 
države članice. 

Spremembe seznama se lahko sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 23(2) na 
pobudo Komisije ali na ustrezno utemeljeno 
zahtevo države članice.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 225
Člen 12, odstavek 2, pododstavka 1 in 2

2. Države članice pošljejo Komisiji sezname 
podatkov najpozneje do ... [leto dni po 
zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je bila 
sprejeta ta uredba] v skladu z odstavkom 1.

2. Države članice in zainteresirane strani 
(tj. zlasti potrošniške skupine in 
predstavniki industrije) pošljejo Komisiji 
sezname razmerij prehrana/zdravje 
podatkov najpozneje do ... [leto dni po 
zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je bila 
sprejeta ta uredba] v skladu z odstavkom 1.

Po posvetovanju z Agencijo bo Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 23 najpozneje 
do … [tri leta po zadnjem dnevu v mesecu, v 
katerem je bila sprejeta ta uredba] sprejela 
skupen seznam dopustnih podatkov v skladu 
z odstavkom 1, ki opisujejo pomen hranljive 
ali druge snovi za rast, razvoj in normalne 
fiziološke telesne funkcije

Po posvetovanju z Agencijo bo Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 23 najpozneje 
do … [tri leta po zadnjem dnevu v mesecu, v 
katerem je bila sprejeta ta uredba] sprejela 
skupen seznam dopustnih razmerij 
prehrana/zdravje v skladu z odstavkom 1, ki 
opisujejo pomen hranljive ali druge snovi za 
rast, razvoj in normalne fiziološke telesne 
funkcije

Or. en

Obrazložitev

Zainteresirane strani morajo imeti priložnost, da predlagajo Komisiji razmerja 
prehrana/zdravje in spremembe seznama. It praktičnih razlogov seznam ne vsebuje natančne 
ubeseditve podatka, ampak splošen sklic na razmerje prehrana/zdravje (npr. kalcij –
stabilizacija gostote kosti).

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 226
Člen 12, odstavek 2, pododstavka 1 in 2

2. Države članice pošljejo Komisiji sezname 
podatkov najpozneje do ... [leto dni po 
zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je bila 
sprejeta ta uredba] v skladu z odstavkom 1.

2. Po posvetovanju z vpletenimi stranmi, 
države članice pošljejo Komisiji sezname 
razmerij med hranljivimi snovmi/snovmi in 
funkcijo najpozneje do ... [leto dni po 
zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je bila 
sprejeta ta uredba] v skladu z odstavkom 1.

Po posvetovanju z Agencijo bo Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 23 najpozneje 
do … [tri leta po zadnjem dnevu v mesecu, v 
katerem je bila sprejeta ta uredba] sprejela 

Po posvetovanju z Agencijo bo Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 23 najpozneje 
do … [tri leta po zadnjem dnevu v mesecu, v 
katerem je bila sprejeta ta uredba] sprejela 
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skupen seznam dopustnih podatkov v skladu 
z odstavkom 1, ki opisujejo pomen hranljive 
ali druge snovi za rast, razvoj in normalne 
fiziološke telesne funkcije

skupen seznam dopustnih razmerij med 
hranljivimi snovmi/snovmi in funkcijo v 
skladu z odstavkom 1, ki opisujejo pomen 
hranljive ali druge snovi za rast, razvoj in 
normalne fiziološke telesne funkcije

Or. fr

Obrazložitev

Sprejetje seznama razmerij med hranljivimi snovmi/snovmi in funkcijo je primernejše od 
seznama podatkov, ki je omejujoč.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 227
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1

2. Države članice pošljejo Komisiji sezname 
podatkov najpozneje do ... [leto dni po 
zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je bila 
sprejeta ta uredba] v skladu z odstavkom 1.

2. Države članice in interesne skupine (tj. 
zlasti potrošniške skupine in predstavniki 
industrije) pošljejo Komisiji sezname 
podatkov najpozneje do ... [leto dni po 
zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je bila 
sprejeta ta uredba] v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 228
Člen 12, odstavek 3

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.

3. Od začetka veljavnosti te uredbe lahko 
proizvajalci živil do 12 mesecev po sprejemu 
seznama, navedenega v drugem pododstavku
odstavka 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.

Or. en
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Obrazložitev

Zadevni podatki opisujejo splošno priznano vlogo hranilne snovi ali druge snovi; razumejo 
jih potrošniki, hkrati pa zanje niso zavajajoči. Zato je treba živilski industriji zagotoviti 
ustrezno prehodno obdobje za porabo zalog in spremembo oznak. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 229
Člen 13

Člen 13
Podatki v zvezi z zmanjševanjem tveganja 

za obolenja
1. Z odstopanjem od člena 2(1) Direktive 
2000/13/ES so mogoči podatki v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za obolenja, če je to 
odobreno v skladu s to uredbo.
2. Razen splošnih zahtev, določenih v tej 
uredbi, in posebnih zahtev iz odstavka 1 
morajo oznake zaradi podatkov za 
zmanjšanje tveganj za obolenja vključevati 
tudi izjavo, da imajo bolezni več dejavnikov 
tveganj in da ima sprememba enega od teh 
dejavnikov tveganja lahko koristen učinek 
ali ga nima.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Možnosti odobritve podatkov v zvezi z zmanjšanjem tveganj za nastanek bolezni ni mogoče 
predvideti; vsak ukrep za preprečevanje patologije mora biti predmet zdravstvene diagnostike 
in, če je to potrebno, predpisane prehrane s strani zdravstvenega strokovnjaka.

Predlog spremembe, ki ga vložita Frédérique Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 230
Člen 13

1. Z odstopanjem od člena 2(1) Direktive 
2000/13/ES so mogoči podatki v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za obolenja, če je to 

1. Z odstopanjem od člena 2(1) Direktive 
2000/13/ES so mogoči podatki v zvezi z 
zmanjšanjem dejavnika tveganja za 
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odobreno v skladu s to uredbo. obolenja, če je to odobreno v skladu s to 
uredbo.

2. Razen splošnih zahtev, določenih v tej 
uredbi, in posebnih zahtev iz odstavka 1 
morajo oznake zaradi podatkov za 
zmanjšanje tveganj za obolenja vključevati 
tudi izjavo, da imajo bolezni več dejavnikov 
tveganj in da ima sprememba enega od teh 
dejavnikov tveganja lahko koristen učinek 
ali ga nima.

2. Razen splošnih zahtev, določenih v tej 
uredbi, in posebnih zahtev iz odstavka 1 
morajo oznake zaradi podatkov za 
zmanjšanje dejavnikov tveganj za obolenja 
vključevati tudi izjavo, da imajo bolezni več 
dejavnikov tveganj in da ima sprememba 
enega od teh dejavnikov tveganja lahko 
koristen učinek ali ga nima.

Or. fr

Obrazložitev

Za uskladitev sprememb, predlaganih v členu 2, je treba spremeniti ubeseditev tako, da 
„tveganje za obolenja“ postane „dejavnik tveganja za obolenja“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 231
Člen 13, odstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 2(1) Direktive 
2000/13/ES so mogoči podatki v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za obolenja, če je to 
odobreno v skladu s to uredbo.

1. Z odstopanjem od člena 2(1) Direktive 
2000/13/ES so mogoči podatki v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za obolenja, če se o 
tem obvesti v skladu s to uredbo.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 10(1) in spremembe postopka 
obveščanja iz tega člena.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 232
Člen 14, odstavek 1

1. Za pridobitev dovoljenja iz člena 10(1) je 
treba vložiti vlogo pri Agenciji.

1. Za pridobitev dovoljenja iz 10(1) je treba 
vložiti vlogo v skladu z naslednjimi 
odstavki.
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1a. Vlogo se pošlje pristojnemu 
nacionalnemu organu države članice.

Agencija: (a) Pristojni nacionalni organ:
(a) v pisni obliki potrdi prejem vloge 14 dni 
od prejema. V potrdilu je zabeležen datum 
prejema vloge;

(i) v pisni obliki vlagatelju potrdi prejem 
vloge v roku 14 dni od prejema. V potrdilu 
je zabeležen datum prejema vloge;

(ii) nemudoma obvesti Evropsko agencijo 
za varno hrano (v nadaljevanju 
„Agencijo“); in
(iii) Agenciji omogoči dostop do vloge in 
kakršnih koli dopolnilnih podatkov, ki jih 
predloži prosilec.
(b) Agencija

(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;

(i) nemudoma obvesti ostale države članice 
in Komisijo o vlogi ter jim da na razpolago 
vlogo z vsemi ostalimi informacijami, ki jih 
je predložil vlagatelj kot dopolnila;

(c) povzetek dokumentacije iz odstavka 3(f) 
da na voljo javnosti.

(ii) povzetek dokumentacije iz odstavka 3(f) 
da na voljo javnosti. Javnost bo imela 
priložnost, da predloži pripombe v štirih 
tednih od objave.

Or. en

Obrazložitev

Decentraliziran postopek se ne sme zamenjati s centraliziranim postopkom, zaradi katerega 
bi lahko imela EFSA podobno vlogo kot Urad za prehrano in živila. EP je večkrat poudaril, 
da bi morala biti EFSA neodvisna agencija za oceno tveganja in obveščanje o tveganju, ki ne 
opravlja osrednjih nalog za obvladovanje tveganj.
Javnost mora imeti priložnost, da predloži svoje pripombe o predloženi dokumentaciji v 
določenem časovnem okviru, da izrazi svoje skrbi ali/in da zastavi dodatna vprašanja 
vlagatelju dokumentacije in znanstvenikom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 233
Člen 14, naslov in odstavek 1

Vloga za odobritev Obvestilo
1. Za pridobitev odobritve iz člena 10(1) je 
treba vložiti vlogo pri Agenciji.

1. Obvestilo v skladu s členom 10(1) se 
predloži Agenciji s strani proizvajalca ali, 
če je proizvod proizveden v tretji državi, s 
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strani uvoznika.
Agencija: Agencija:

(a) v pisni obliki potrdi prejem vloge 14 dni 
od prejema. V potrdilu je zabeležen datum 
prejema vloge; 

(a) v pisni obliki potrdi prejem obvestila 14 
dni od prejema. V potrdilu je zabeležen 
datum prejema obvestila;

(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; 

(b) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o obvestilu ter jim da na razpolago 
obvestilo z vsemi ostalimi informacijami, ki 
jih je predložil proizvajalec ali uvoznik kot 
dopolnila;

(c) povzetek dokumentacije iz odstavka 3(f) 
da na voljo javnosti.

(c) povzetek dokumentacije iz odstavka 3(f) 
da na voljo javnosti.

Or. de

Obrazložitev

 Postopek odobritve, ki ga predlaga Komisija, se nadomesti z manj zahtevnim postopkom 
obveščanja. Ohranjanje zahteve po zagotavljanju ustrezne dodatne dokumentacije zagotavlja, 
da imajo pristojne oblasti vse potrebne informacije. Najpomembnejša razlika med tem in 
sistemom, ki ga predlaga Komisija, je, da ni treba za vsak primer uporabiti dolgotrajnega 
postopka odobritve. 

Če se pojavijo dvomi v zvezi z znanstveno utemeljitvijo, potem informacija, predložena v 
skladu s postopkom obveščanja, še vedno pomeni, da je treba opraviti potrebne preiskave.

V skladu z običajno sodobno upravno prakso je treba uporabiti elektronska sredstva 
obveščanja, da se poenostavijo upravni postopki. To je pomembno tudi pri zagotavljanju 
lažjega dostopa MSP do upravnih postopkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 234
Člen 14, naslov in odstavek 1

Vloga za odobritev Obvestilo
1. Za pridobitev odobritve iz člena 10(1) je 
treba vložiti vlogo pri Agenciji.

1. Obvestilo v skladu s členom 10(1) se 
predloži Agenciji.

Agencija: Agencija:

(a) v pisni obliki potrdi prejem vloge 14 dni 
od prejema. V potrdilu je zabeležen datum 

(a) v pisni obliki potrdi prejem obvestila 14 
dni od prejema. V potrdilu je zabeležen 
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prejema vloge; datum prejema obvestila;
(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;

(b) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o obvestilu ter jim da na razpolago 
obvestilo z vsemi ostalimi informacijami, ki 
jih je predložil proizvajalec ali uvoznik kot 
dopolnila;

(c) povzetek dokumentacije iz odstavka 3(f) 
da na voljo javnosti.

(c) povzetek dokumentacije iz odstavka 3(f) 
da na voljo javnosti.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 10(1) in spremembe postopka 
obveščanja iz tega člena.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle, John Bowis

Predlog spremembe 235
Člen 14, odstavek 1, točka (a)

(a) v pisni obliki potrdi prejem vloge 14 dni 
od prejema. V potrdilu je zabeležen datum 
prejema vloge;

(a) v pisni obliki vlagatelju potrdi prejem 
vloge v roku 14 dni od prejema. V potrdilu 
je zabeležen datum prejema vloge;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 236
Člen 14, odstavek 1, točka (b)

(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;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določbe v členu 14.1(b) in (c) je treba črtati, da se zaščiti zaupnost predložitve dokler se ne 
sprejme odločitve. Preglednost in pravica do informacij sta izpolnjeni z določbami iz člena 
15.5 in 15.6.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Françoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Predlog spremembe 237
Člen 14, odstavek 1, točka (c)

(c) povzetek dokumentacije iz odstavka 3(f) 
da na voljo javnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kaže, da je dostop javnosti do dokumentacije od trenutka predstavitve vloge neutemeljen. Na 
drugi strani pa bi bilo to v nasprotju s klavzulo poslovne tajnosti in bi škodilo čitljivosti 
dokumenta kot celote v javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 238
Člen 14, odstavek 2, uvodni del

2. Vlogi je treba priložiti naslednje 
informacije in dokazila:

2. Obvestilu je treba priložiti naslednje 
informacije in dokazila:

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer, 

Predlog spremembe 239
Člen 14, odstavek 2, točka (a)

(a) ime in naslov vlagatelja; (a) ime in naslov proizvajalca ali uvoznika;

Or. de

Obrazložitev

Preverjanje ubeseditve se nadomesti s predložitvijo vsebine sporočila. Komisija želi, da 
Evropska agencija za varno hrano (EFSA) preveri ubeseditev podatkov v zvezi z zdravjem. 
Vendar pa je EFSA pristojna samo za znanstveno oceno ter ni pristojna in nima strokovnega 
znanja, da bi se ukvarjala z zadevami obveščanja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 240
Člen 14, odstavek 2, točka (a)

(a) ime in naslov vlagatelja; (a) ime in naslov proizvajalca ali uvoznika;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 241
Člen 14, odstavek 2, točka (d)

(d) kopijo drugih znanstvenih študij, ki so 
pomembne za določen podatek o zdravju;

(d) kopijo drugih znanstvenih študij, ki so 
pomembne za določen podatek o zdravju; 
znanstvena utemeljitev podatkov mora biti 
sorazmerna z značilnostmi koristi, ki jih 
navaja vlagatelj, ki zahteva odobritev;

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s splošnimi načeli, sprejetimi v Uredbi o ustanovitvi Evropske agencije za varno 
hrano, je treba v tej uredbi določiti, kaj je za konkreten podatek o proizvodu sorazmerno: 
raven znanstvene utemeljitve, zahtevane za podatek o tveganju za nastanek obolenj, bi bila 
zato višja od tiste, ki se zahteva za funkcionalni podatek.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 242
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere 
se predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe; 

(c) predlog ubeseditve za podatke o zdravju;
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 243
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere se 
predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe; 

(e) predloge predložitve enakega sporočila 
za ubeseditve v vseh jezikih Skupnosti, za 
podatke o zdravju, za katere se predloži 
vloga, vključno, odvisno od primera, s 
posebnimi pogoji uporabe;

Or. de

Obrazložitev

Postopek odobritve, ki ga predlaga Komisija, se nadomesti z manj zahtevnim postopkom 
obveščanja. Ohranjanje zahteve po zagotavljanju ustrezne dodatne dokumentacije zagotavlja, 
da imajo pristojne oblasti vse potrebne informacije. Najpomembnejša razlika med tem in 
sistemom, ki ga predlaga Komisija, je, da ni treba za vsak primer uporabiti dolgotrajnega 
postopka odobritve. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 244
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere 
se predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

(e) predlog ubeseditve za podatke o zdravju, 
za katere se predloži vloga, v vseh jezikih 
Skupnosti, v katerih želi vlagatelj uporabiti 
ta podatek, vključno, odvisno od primera, s 
posebnimi pogoji uporabe;

Or. nl

Obrazložitev

Številna živila se prodajajo na omejenem območju. Proizvajalcev, ki delujejo samo v eni 
državi članici ali v omejenem številu držav članic, se ne sme prisiliti, da plačujejo drage 
prevajalske agencije, ki bi prevedle njihov podatek v jezik, ki ga ti proizvajalci nikoli ne 
uporabljajo.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 245
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere 
se predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

(e) ilustrativni primer ubeseditve in vsebine, 
v vseh jezikih držav, v katerih se namerava 
tržiti proizvod, za podatke o zdravju, za 
katere se predloži vloga, vključno, odvisno 
od primera, s posebnimi pogoji uporabe;

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po prevajanju predlaganega podatka v vse jezike držav članic EU je nepotrebna in 
izjemno težavna, zlasti če je proizvod namenjen samo v eno državo članico ali v nekaj držav 
članic.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 246
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere 
se predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

(e) ilustrativni primer ubeseditve podatka v 
jeziku, v katerem je dokumentacija 
predložena Agenciji, in, odvisno od primera, 
s posebnimi pogoji uporabe;

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni odnos in pomen podatka je lahko in mora biti zajet v predhodno odobritev, vendar 
pa je zelo pomembno, da se proizvajalcem omogoči določena stopnja prilagodljivosti pri 
obveščanju javnosti glede sporočil v zvezi s prehrano in zdravjem. Medtem ko celotno 
sporočilo ostane nespremenjeno, prilagodljivost pri obveščanju glede tega sporočila 
omogoča proizvajalcem, da upoštevajo gibanja na trgu in razvoj znanja potrošnikov. Treba je 
razlikovati med znanstvenim odnosom in obveščanjem o podatku.

Predlog spremembe, ki ga vloži Riitta Myller

Predlog spremembe 247
Člen 14, odstavek 2, točka (e)
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(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere 
se predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

(e) predlog ubeseditve za podatke o zdravju, 
za katere se predloži vloga, vključno, 
odvisno od primera, s posebnimi pogoji 
uporabe;

Or. fi

Obrazložitev

Zahteva, da vlagatelji predložijo ubeseditev podatkov v vseh uradnih jezikih Skupnosti, 
predstavlja nepotrebno breme za vse gospodarske subjekte, ne samo za MSP. Obstajajo 
različne tradicije v zvezi s predstavitvijo informacij na različnih jezikovnih in kulturnih 
področjih. Najbolj primerno bi bilo, da bi strokovnjaki iz držav članic sami ocenili ubeseditve 
podatkov v različnih jezikih, na primer kot del postopka za odobritev podatkov (postopek 
regulativnega odbora).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 248
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere 
se predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

(e) predlog ubeseditve v jeziku/jezikih 
države članice/držav članic, v kateri/katerih 
se predloži vloga, za podatke o zdravju, za 
katere se predloži vloga, vključno, odvisno 
od primera, s posebnimi pogoji uporabe;

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po prevajanju podatkov, za katere se predloži vloga, v vse jezike Skupnosti je veliko 
breme za podjetja, zlasti za MSP. To še zlasti velja, če se namerava zadevni proizvod tržiti v 
eni državi članici ali v dveh. Primerno bi bilo, da se pameten in sorazmeren pristop – kot je 
potreba po prevajanju samo v jezik/jezike države/držav, v kateri/katerih se pričakuje vloga –
odraža v pravilih, ki naj bi se uvedli po členu 14(3) v skladu s postopkom iz člena 23(2).

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jules Maaten

Predlog spremembe 249
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere se 
predloži vloga, vključno, odvisno od 

(e) predlog ubeseditve v jeziku Skupnosti, za 
podatke o zdravju, za katere se predloži 
vloga, vključno, odvisno od primera, s 
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primera, s posebnimi pogoji uporabe; posebnimi pogoji uporabe;

Or. de

Obrazložitev

Od vlagateljev, zlasti od malih in srednje velikih podjetij, bi zahtevali preveč, če bi morali 
oceniti ustrezno ubeseditev v vseh jezikih Skupnosti. Nepotrebnim birokratskim stroškom in 
visokim stroškom za vlagatelje se je mogoče izogniti samo z zahtevo, da se ubeseditev 
predloži v enem od jezikov Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Thomas Ulmer

Predlog spremembe 250
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere se 
predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

(e) ključne besede v vseh jezikih Skupnosti, 
za podatke o zdravju, za katere se predloži 
vloga, vključno, odvisno od primera, s 
posebnimi pogoji uporabe;

Or. de

Obrazložitev

Naloga Evropske agencije za varno hrano je, da preveri znanstvene utemeljitve podatkov. Ne 
gre za vprašanje pregledovanja določene ubeseditve.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González in Cristina Gutiérrez-
Cortines

Predlog spremembe 251
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere 
se predloži vloga, vključno, odvisno od
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

(e) bistveni elementi ubeseditve podatkov v 
vseh jezikih Skupnosti in, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

Or. en

Obrazložitev

Postopek, ki ga predlaga Komisija, ne bi prepoznal potrebe po upoštevanju znanja in 
dojemanja potrošnikov (ki se ga ne more oceniti vnaprej). To bi zato lahko vodilo k položaju, 
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v katerem proizvajalci zahtevajo odobritev drugačne ubeseditve, zato da se vzpostavi 
razmerje, ki je že bilo potrjeno, ki bi nato pomenilo podvojitev dela Evropske agencije za 
varno hrano.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 252
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke o zdravju, za katere se 
predloži vloga, vključno, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

(e) bistveni elementi ubeseditve v vseh 
jezikih Skupnosti, za podatke o zdravju, za 
katere se predloži vloga in, odvisno od 
primera, s posebnimi pogoji uporabe;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 253
Člen 14, odstavek 2, točka (e a) (novo)

(ea) znanstveni podatki, sorazmerni z 
naravo prednosti, ki jih zahtevajo trditve

Or. en

Obrazložitev

Ker je razmerje med znanstveno utemeljitvijo in pomenom podatka lahko predmet odobritve, 
je nujno treba dati proizvajalcem stopnjo gibljivosti v zvezi s sporočitvijo podatkov. Predlog 
Komisije kot takšen tega ne upošteva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 254
Člen 14, odstavek 2, točka (e a) (novo)

(ea) vzorec predlaganega pakiranja živila, 
na katerem je podatek, jasno kaže 
ubeseditev podatka in uporabljeno oznako;

Or. fr
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Obrazložitev

Države članice imajo na podlagi člena 24 pravico, da prosijo za vzorec etikete, uporabljene 
za živilo, za katero proizvajalec predloži podatek.

Kot del postopka za odobritev podatkov v zvezi z zdravjem, na katerega se sklicuje člen 14, je 
treba prek predlagane ubeseditve podatka, za katerega se išče odobritev, zagotoviti tudi 
vzorec predlaganega pakiranja, ki jasno kaže ubeseditev podatka in uporabljeno etiketo. V 
zvezi s podatki sta enako pomembni vsebina in oblika, ki imata lahko večji ali manjši vpliv na 
obnašanje možnih kupcev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken in Kartika 
Tamara Liotard

Predlog spremembe 255
Člen 14, odstavek 3

3. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s 
pravili za pripravo in predstavitev vloge, se 
določijo v skladu s postopkom iz člena 
23(2), po posvetovanju z Agencijo.

3. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s 
pravili za pripravo in predstavitev vloge, se 
določijo v skladu s postopkom iz člena 
23(2), po posvetovanju z Agencijo in 
sosvetom potrošnikov, ki presodijo 
dojemanje in razumevanje podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Pri prepoznavanju določanja razpona podatkov, ki bodo predloženi, je prav tako potrebno 
preveriti dojemanje podatkov, kar je najbolje izpeljati prek sosveta potrošnikov v sklopu 
postopka odobritve.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 256
Člen 14, odstavek 3

3. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s 
pravili v zvezi s pripravo in predstavitvijo 
vloge, se določijo v skladu s postopkom iz 
člena 23(2), po posvetovanju z Agencijo.

3. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s 
pravili za pripravo in predstavitev vloge, 
odražajo potrebo po preprečevanju 
nepotrebnih stroškov za vlagatelje in 
Agencijo ter se določijo v skladu s 
postopkom iz člena 23(2), po posvetovanju z 
Agencijo.
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Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da so postopki sorazmerni. Mnogi vlagatelji so mala in srednje velika podjetja in se 
jih ne poziva k predložitvi več podatkov, kot jih je potrebnih za utemeljitev zadevnega 
podatka. Pravila za izvajanje morajo izražati te vidike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 257
Člen 14, odstavek 3

3. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s 
pravili za pripravo in predstavitev vloge, se 
določijo v skladu s postopkom iz člena 
23(2), po posvetovanju z Agencijo.

3. Pravila za izvajanje tega člena, vključno s
pravili za pripravo in predstavitev obvestila, 
se določijo v skladu s postopkom iz člena 
23(2), po posvetovanju z Agencijo.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 258
Člen 14, odstavek 3 a (novo)

3a.  Malim in srednje velikim podjetjem se 
da znatno pomoč pri pripravi dosjejev in, če 
nastane potreba, se oblikujejo ureditve za 
izvzetje, tako da se jim omogoči izpolnitev 
novih obveznosti, ki sodijo v izvajanje te 
uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Izvajanje novega sistema ne sme oškodovati malih in srednje velikih podjetij.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 259
Člen 14, odstavek 4

4. Agencija objavi pred datumom, s katerim 
začne veljati ta uredba, smernice, da bi 
vlagateljem olajšala pripravo in oddajo vlog.

4. Agencija objavi pred datumom, s katerim 
začne veljati ta uredba, smernice, da bi 
proizvajalcem in uvoznikom olajšala 
pripravo in oddajo vlog.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 260
Člen 14, odstavek 4

4. Agencija objavi pred datumom, s katerim 
začne veljati ta uredba, smernice, da bi 
vlagateljem olajšala pripravo in oddajo vlog.

4. Agencija objavi pred datumom, s katerim 
začne veljati ta uredba, smernice, da bi 
vlagateljem olajšala pripravo in oddajo vlog. 
Pravila v zvezi s pripravo in oddajo vlog 
vključujejo določbo, ki zagotavlja vlagatelju 
pravico, da zastopa svojo vlogo pred 
Agencijo. Ta določba bo izrecno 
vključevala pravico zagotavljanja dodatnih 
podatkov med oceno dosjeja s strani 
Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da uredbe v zvezi z odobritvijo podatkov dajejo vlagatelju možnost, da predloži 
razloge za podporo tez, opredeljenih v dosjeju, in po potrebi dopolni dosje ali pošlje dodatne 
razlage.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 261
Člen 14 a (novo)

Utemeljeno mnenje Komisije in mnenje 
Agencije



AM\555844SL.doc 133/178 PE 353.660v01-00

SL

1. Komisija lahko v štirih mesecih po 
predložitvi obvestila v skladu s členom 
10(1) predloži Agenciji utemeljeno mnenje, 
če je dosegla sklep, da podatek v zvezi z 
zdravjem ni v skladu s splošnimi zahtevami, 
določenimi v poglavju II, ali posebnimi 
zahtevami iz tega poglavja.
2. Predložitev utemeljenega mnenja 
pomeni, da se Agencijo pozove k predložitvi 
mnenja o skladnosti podatka v zvezi z 
zdravjem s splošnimi zahtevami, določenimi 
v poglavju II, in posebnimi zahtevami iz 
tega poglavja. 
3. Agencija nemudoma obvesti proizvajalca 
ali uvoznika, da se mora prenehati uporaba 
podatka v zvezi z zdravjem, dokler
– ni dosežena pozitivna odločitev v skladu s 
postopkom iz člena 16 ali
– ni minilo šest mesecev od prejema 
obvestila v skladu s členom 10(1) brez 
kakršne koli dosežene odločitve.

Or. de

Obrazložitve

Predlog spremembe določa podrobne ureditve „utemeljenega mnenja Komisije“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 262
Člen 15, odstavek 1

1. Pri sestavljanju svojega mnenja si 
Agencija prizadeva, da se drži roka treh 
mesecev od datuma prejema veljavne vloge. 
Ta rok se vedno podaljša takrat, ko Agencija 
v skladu z odstavkom 2 od vlagatelja
zahteva dodatne informacije.

1. Kjer so dvomi v zvezi z znanstveno 
utemeljitvijo podatka o zdravju se lahko 
Agencijo na zahtevo Komisije pozove k 
oblikovanju mnenja. Pri sestavljanju 
svojega mnenja si Agencija prizadeva, da se 
drži roka treh mesecev od datuma prejema 
obvestila. Ta rok se vedno podaljša takrat, 
ko Agencija v skladu z odstavkom 2 od 
proizvajalca ali uvoznika zahteva dodatne 
informacije.

Če so tako resne skrbi v zvezi z znanstveno 
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utemeljitvijo podatkov o zdravju, da 
pozitivnega mnenja s strani Agencije ni 
mogoče pričakovati, lahko Komisija 
prepove nadaljnjo uporabo podatka o 
zdravju.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 10 (1) in spremembe postopka 
obveščanja iz tega člena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 263
Člen 15, odstavek 1

1. Pri sestavljanju svojega mnenja si 
Agencija prizadeva, da se drži roka treh
mesecev od datuma prejema veljavne vloge. 
Ta rok se vedno podaljša takrat, ko Agencija 
v skladu z odstavkom 2 od vlagatelja 
zahteva dodatne podatke.

1. Pri sestavljanju svojega mnenja si 
Agencija prizadeva, da se drži roka šestih
mesecev od datuma prejema utemeljenega 
mnenja s strani Komisije. Ta rok se vedno 
podaljša takrat, ko Agencija v skladu z 
odstavkom 2 od vlagatelja zahteva dodatne 
podatke.

Or. de

Obrazložitev

Ta ubeseditev bo zagotovila zanesljive roke za odločitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 264
Člen 15, odstavek 1

1. Pri sestavljanju svojega mnenja si 
Agencija prizadeva, da se drži roka treh
mesecev od datuma prejema veljavne vloge. 
Ta rok se vedno podaljša takrat, ko Agencija 
v skladu z odstavkom 2 od vlagatelja 
zahteva dodatne podatke.

1. Pri sestavljanju svojega mnenja Agencija 
spoštuje rok šestih mesecev od datuma 
prejema veljavne vloge. Ta rok se vedno 
podaljša takrat, ko Agencija v skladu z 
odstavkom 2 od vlagatelja zahteva dodatne 
podatke.
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 265
Člen 15, odstavek 2

2 Agencija lahko po potrebi pozove 
vlagatelja, naj dopolni dokumentacijo k 
vlogi v določenem roku.

2. Vlagatelj ima neposredni dostop do 
pristojnega sosveta Agencije vključno s 
pravico biti zaslišan in pravico zagotoviti 
dodatno dokumentacijo k dosjeju.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje možnosti odprtega kataloga dokumentov, zahtevanih med postopkom odobritve 
podatkov, bo zagotovilo postopek odobritve proti presoji uradnikov. Na drugi strani je 
bistveno, da se dá vlagatelju možnost predložitve dodatnih razlag in po potrebi dopolnitve 
dosjeja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 266
Člen 15, odstavek 2

2. Agencija lahko po potrebi pozove 
vlagatelja, naj dopolni dokumentacijo k 
vlogi v določenem roku.

2. Agencija lahko po potrebi pozove 
proizvajalca ali uvoznika, naj dopolni 
dokumentacijo k vlogi v določenem roku.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 267
Člen 15, odstavek 2

2. Agencija lahko po potrebi pozove 2. Agencija lahko po potrebi pozove 
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vlagatelja, naj dopolni dokumentacijo k 
vlogi v določenem roku.

vlagatelja, naj dopolni dokumentacijo k 
vlogi v določenem roku. Vlagatelj ima 
možnost neposrednega stika s strokovnjaki 
Agencije in lahko po potrebi zahteva 
zaslišanje.

Or. fr

Obrazložitev

Po potrebi mora imeti vlagatelj pravico biti zaslišan s strani strokovnjakov Agencije zato, da 
se zagotovijo potrebni dodatni podatki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 268
Člen 15, odstavek 3

3. Ob pripravi svojega mnenja Agencija 
preveri:

3. Ob pripravi svojega mnenja Agencija 
preveri:

(a) ali je predlagana ubeseditev podatkov v 
zvezi z zdravjem utemeljena z znanstvenimi 
podatki; 

(a) ali so podatki v zvezi z zdravjem 
utemeljeni z znanstvenimi podatki; 

(b) ali je ubeseditev podatka v zvezi z 
zdravjem v skladu s kriteriji, določenimi v 
tej uredbi; 

(b) ali so podatki v zvezi z zdravjem v 
skladu s kriteriji, določenimi v tej uredbi; 

(c) ali je predlagana ubeseditev podatkov v 
zvezi z zdravjem razumljiva in bistvena za 
potrošnika.

(c) ali so podatki v zvezi z zdravjem 
razumljivi in bistveni za potrošnika.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 269
Člen 15, odstavek 3

3. Ob pripravi svojega mnenja Agencija 
preveri:

3. Ob pripravi svojega mnenja Agencija 
preveri:

(a) ali je predlagana ubeseditev podatka v (a) ali so predlagane ubeseditve podatkov v 
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zvezi z zdravjem utemeljena z znanstvenimi 
podatki; 

zvezi z zdravjem utemeljene z znanstvenimi
podatki; 

(b) ali je ubeseditev podatkov v zvezi z 
zdravjem v skladu s kriteriji, določenimi v 
tej uredbi;

(b) ali so ubeseditve podatkov v zvezi z 
zdravjem v skladu s kriteriji, določenimi v 
tej uredbi;

(c) ali je predlagana ubeseditev podatka v 
zvezi z zdravjem razumljiva in smiselna za 
potrošnika.

(c) ali so predlagane ubeseditve podatkov v 
zvezi z zdravjem razumljive in smiselne za 
potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Naloga EFSA je izvajanje znanstvenih ocen ubeseditve podatkov v zvezi z zdravjem, ki nosi 
enako sporočilo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Renate Sommer in Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 270
Člen 15, odstavek 4, točka (a)

(a) ime in naslov vlagatelja; (a) ime in naslov proizvajalca ali uvoznika;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 271
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

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

(c) ubeseditev, ki nosi enako sporočilo kot
predlagani podatki o zdravju; 

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 272
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

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

(c) ilustrativni primer ubeseditve in vsebine, 
v jezikih držav, v katerih se namerava tržiti 
proizvod, za predlagane podatke o zdravju;

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po prevajanju predlaganega podatka v vse jezike držav članic EU je nepotrebna in 
izjemno težavna, zlasti če je proizvod namenjen samo v eno državo članico ali v nekaj držav 
članic.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 273
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

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

(c) priporočena ubeseditev v vseh jezikih 
držav članic, v katerih se bo proizvod 
prodajal;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 274
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

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

(c) pomen in ilustrativna ubeseditev za 
predlagane podatke o zdravju;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González in 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 275
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

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

(c) bistveni elementi za ubeseditev za 
podatke v vseh jezikih Skupnosti; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Thomas Ulmer, 

Predlog spremembe 276
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

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

(c) ključne besede v vseh jezikih Skupnosti 
za podatke o zdravju;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jules Maaten

Predlog spremembe 277
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

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

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

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 278
Člen 15, odstavek 4, točka (c)
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(c) priporočena ubeseditev v vseh jezikih 
Skupnosti za predlagane podatke o zdravju;

(c) ilustrativni primer ubeseditve v vseh 
jezikih Skupnosti za predlagane podatke o 
zdravju;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 279
Člen 15, odstavek 4 a (novo)

4a.  Kjer je pogojno mnenje v zvezi s 
podatki o zdravju, je treba to mnenje 
posredovati vlagatelju. Vlagatelj v enem 
mesecu od datuma prejema mnenja 
zagotovi Agenciji nadaljnje podatke pred 
končnim sprejetjem in objavo mnenja.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 280
Člen 15, odstavek 4 a (novo)

4a. Vlagatelji imajo pravico, da se v enem 
mesecu pritožijo na negativne ali pogojne 
pozitivne ocene znanstvenih koristi 
podatkov s strani EFSA.

Or. en

Obrazložitev

Vloga zagotovi pravico do pritožbe na negativne ali pogojne pozitivne odločitve v zvezi z 
odobritvijo nekaterih podatkov. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 281
Člen 15, odstavek 5

5. Agencija posreduje svoje mnenje, 
vključno s poročilom o oceni podatka v 
zvezi z zdravjem in z utemeljitvijo za svoje 
mnenje, Komisiji, državam članicam in 
vlagatelju.

5. Agencija posreduje svoje mnenje, 
vključno s poročilom o oceni podatka v 
zvezi z zdravjem in z utemeljitvijo za svoje 
mnenje, Komisiji, državam članicam in 
proizvajalcu ali uvozniku.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 282
Člen 15, odstavek 5

5. Agencija posreduje svoje mnenje, 
vključno s poročilom o oceni podatka v 
zvezi z zdravjem in z utemeljitvijo za svoje 
mnenje, Komisiji, državam članicam in 
vlagatelju.

5. Agencija predloži svoje mnenje, vključno 
s poročilom o oceni podatka v zvezi z 
zdravjem in z utemeljitvijo za svoje končno
mnenje, Komisiji, državam članicam in 
vlagatelju.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti učinkovitost postopka odločanja in zato mora biti absolutni končni 
rok štirih mesecev, da EFSA vrne svoje končno mnenje. Rezultat je, da bo imel vlagatelj 
zahtevka en mesec za pritožbo, če obstaja negotovost v zvezi z znanstveno utemeljitvijo, ki se 
zahteva za podatke. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 283
Člen 16, naslov in odstavek 1

Dovoljenje Skupnosti Odločitev o utemeljenem mnenju
1. Komisija predloži v roku treh mesecev po
prejemu mnenja Agencije odboru osnutek 
odločbe o vlogi v skladu s členu 23(1), pri 

1. Komisija predloži v roku enega meseca
po prejemu mnenja Agencije odboru osnutek 
odločbe v skladu s členom 23(1), pri čemer 
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čemer se upošteva mnenje Agencije, 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 
Agencije, pojasni Komisija razloge za 
odstopanje.

se upoštevajo mnenje Agencije in vse 
zadevne določbe prava Skupnosti. Če se 
osnutek odločbe ne ujema z mnenjem 
Agencije, pojasni Komisija razloge za 
odstopanje.

Or. de

Obrazložitev

Ni jasno, kateri drugi legitimni dejavniki bi lahko bili ustrezni pri sprejemanju odločitve v 
zvezi z znanstveno utemeljitvijo podatkov. Vprašanje, o katerem se odloča, je le, ali je podatek 
v zvezi z zdravjem resničen in znanstveno utemeljen ali ne. Ni prostora za druge splošne 
vidike ali vidike zdravstvene politike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 284
Člen 16, naslov in odstavek 1

Dovoljenje Skupnosti Odločba o obvestilu
1. 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, Komisija pojasni razloge za 
odstopanje.

1. Komisija predloži v roku treh mesecev po
prejemu mnenja upravnega organa odboru 
osnutek odločbe o obvestilu 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, Komisija pojasni razloge za 
odstopanje.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 285
Člen 16, odstavek 4
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4. Komisija nemudoma obvesti vlagatelja o 
svoji odločbi, podrobnosti te odločbe pa 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

4. Komisija nemudoma obvesti proizvajalca 
ali uvoznika o svoji odločbi, podrobnosti te 
odločbe pa objavi v Uradnem listu Evropske 
unije.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 286
Člen 17, naslov in odstavek 1

Sprememba, začasna prekinitev in preklic 
dovoljenj

Sprememba, začasna prekinitev in preklic 
odločitev

1. Imetnik dovoljenja lahko zaprosi za 
spremembo obstoječega dovoljenja v skladu 
s postopkom iz člena 14.

1. Proizvajalec ali uvoznik lahko zaprosi za 
spremembo obstoječega dovoljenja v skladu 
s postopkom iz člena 14.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 287
Člen 17, odstavek 3

3. Komisija nemudoma preveri mnenje 
Agencije. Po potrebi se dovoljenje po 
postopku iz člena 16 spremeni, začasno 
prekine ali prekliče.

3. Komisija nemudoma preveri mnenje 
Agencije. Po potrebi se odločba po postopku 
iz člena 16 spremeni, začasno prekine ali 
prekliče.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 288
Člen 17, odstavek 3
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3. Komisija nemudoma preveri mnenje 
Agencije. Po potrebi se dovoljenje po 
postopku iz člena 16 spremeni, začasno
prekine ali prekliče.

3. Komisija v roku treh mesecev preveri 
mnenje Agencije. Po potrebi se dovoljenje 
po postopku iz člena 16 spremeni, začasno
prekine ali prekliče.

Or. en

Obrazložitev

S časovnim okvirom bi se zagotovila večja jasnost.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans in Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 289
Člen 17 a (novo)

Člen 17a
Honorarji

Komisija po posvetovanju z Agencijo 
predloži predlog za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o uvedbi honorarjev za 
ocenitev vloge.

Or. en

Obrazložitev

Industrija mora prispevati k upravnim stroškom vloge za podatke v zvezi z zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 290
Člen 18, odstavek 2

2. Register vsebuje naslednje elemente: 2. Register vsebuje naslednje elemente:

(a) podatke v zvezi s hranljivimi vrednostmi 
in pogoje za njihovo uporabo v skladu s 
Prilogo; 

(a) podatke v zvezi s hranljivimi vrednostmi 
in pogoje za njihovo uporabo v skladu s 
Prilogo; 

(b) odobrene podatke v zvezi z zdravjem in 
pogoje za njihovo uporabo v skladu s
členoma 13(2) in 17(2), členom 19(1) in (2), 
ter členoma 21(2) in 22(2); 

(b) podatke v zvezi z zdravjem v skladu s 
členom 12 in podatke v zvezi z zdravjem, o 
katerih so bile sprejete pozitivne odločitve 
v skladu s členoma 13(2) in 17(2), členom 
19(1) in (2), členoma 21(2) ter 22(2), in 
pogoje za njihovo uporabo;
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(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:

Podatki v zvezi z zdravjem, o katerih so bile 
sprejete pozitivne odločitve 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; 

(1) datum odločbe o podatku v zvezi z 
zdravjem s strani Komisije in ime prvotnega 
obvestitelja; 

(2) opozorilo o tem, da je Komisija odobrila 
podatek v zvezi z zdravjem na podlagi 
zaupnih podatkov; 

(2) opozorilo o tem, da je bila sprejeta 
odločba 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) opozorilo o tem, da je uporaba podatka v 
zvezi z zdravjem omejena, razen če kasnejši 
proizvajalec ali uvoznik pridobi pozitivno 
odločbo brez sklica na zaupne podatke 
prvotnega proizvajalca ali uvoznika.

Or. de

Obrazložitev

Pretek roka je tudi enak odločbi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Ria Oomen-Ruijten in Avril Doyle

Predlog spremembe 291
Člen 18, odstavek 2, točka (c)

(c) seznam neodobrenih podatkov v zvezi z 
zdravjem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Razlogi za zavrnitev podatka so lahko različni in so po naravi postranski. Lahko se zgodi, da 
negativno mnenje ali odločitev temelji na nezadostnih znanstvenih podatkih, ki so lahko –
pozneje – dani na razpolago. Potencialni negativni vpliv za vlagatelja je lahko močan (ta se 
lahko z razkritjem področja usmeritve raziskovanja znajde v konkurenčno slabšem položaju).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 292
Člen 18, odstavek 2 a (novo)

2a. Agencija in ustrezni organi države 
članice hranijo ustrezne evidence 
znanstvenega dela za upravičenje rabe 
podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem. 
Ti registri se posebej nanašajo na odobrene 
podatke, ki se uporabljajo za živila, 
uporabljena v podatkih, za vsako
znanstveno študijo in vsako kategorijo 
podatkov.

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalni organi in organi Skupnosti morajo vzdrževati register znanstvenega dela za 
utemeljitev podatkov o hranilni vrednosti in zdravju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 293
Člen 18, odstavek 3 

3. Register se da na razpolago javnosti. 3.  Javnosti se omogoči dostop do registrov, 
še zlasti z vključevanjem v internetno stran 
Agencije in, kjer je to primerno, v 
internetne strani ustreznih organov držav 
članic.

Or. fr

Obrazložitev

Vse informacije o podatkih, vključno znanstvene reference, morajo biti na voljo za javno 
posvetovanje, zlasti z objavo na spletnih straneh nacionalnih organov in organov Skupnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard in Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 294
Člen 18 a (novo)

Člen 18a
Najpozneje 18 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe se ta dopolni z 
direktivo EU o obveščenosti potrošnikov, 
sestavljeno v skladu s smernicami Direktive 
2003/4/ES o dostopu javnosti do informacij 
o okolju.

Or. en

Obrazložitev

Po analogiji z uredbo o dostopu do okoljskih podatkov direktiva EU o obveščenosti 
potrošnikov zagotavlja ustrezen dostop do podatkov za potrošnike.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika 
Tamara Liotard in Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 295
Člen 18 b (novo)

Člen 18b
Najpozneje 18 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe se Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži predlog 
spremembe Direktive Sveta 84/450/EGS z 
dne 10. septembra 1984 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic o 
zavajajočem oglaševanju1, z namenom 
prepovedi uporabe igrač za oglaševanje 
živil.
1 UL L 250, 19.9.84, str. 17.

Or. en

Obrazložitev

Igrače, priložene različnim vrstam živil, npr. žitnim izdelkom za zajtrk, nadvse učinkovito 
vplivajo na otrokovo izbiro hrane. Tako oglaševanje je treba urediti za reševanje 
problematike naraščajoče debelosti otrok.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey in Anne Ferreira

Predlog spremembe 296
Člen 19, odstavek 1, pododstavek 1

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 naslednjega 
vlagatelja, razen če se je naslednji vlagatelj 
dogovoril s prejšnjim vlagateljem, da se 
lahko takšni podatki in informacije 
uporabijo ob predpostavki, da:

1. Znanstveni podatki in druge informacije, 
ki jih vsebuje dokumentacija vlagatelja, 
zahtevana v skladu z odstavkom 2 člena 14, 
se v roku treh let od datuma dovoljenja ne 
smejo uporabiti v prid naslednjega 
vlagatelja, razen če se je naslednji vlagatelj 
dogovoril s prejšnjim vlagateljem, da se 
lahko takšni podatki in informacije 
uporabijo ob predpostavki, da:

Or. fr

Obrazložitev

Sedemletno varstvo podatkov je predolga doba in da proizvodom s podatki v zvezi z zdravjem 
izključne poslovne pravice, s čimer se drugim udeležencem v sektorju prepove uporaba 
znanstvenih podatkov in drugih informacij iz vloge. Obdobje za varstvo podatkov je treba zato 
omejiti na tri leta, ne le zaradi različnih oblik zaščite (industrijska lastnina, blagovne znamke 
držav članic ali Skupnosti, patenti itd.), ki so na voljo izvajalcem na področju prehrambenega 
sektorja. 

Poleg tega zdravil in živil s podatki v zvezi z zdravjem ni mogoče obravnavati enako. Na 
splošno bi bilo priporočljivo in pametno, da se uporaba takih določb ne razširi na vse 
industrijske sektorje pod razumljivo pretvezo, da se s tem spodbuja inovacijo in naložbe. 
Prekomerna raba tega zakonodajnega obrambnega sredstva lahko prepreči njegov prvotni 
namen.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira in Dorette Corbey

Predlog spremembe 297
Člen 19, odstavek 2

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 bi se lahko izdalo 
dovoljenje brez podatkov, ki so bili označeni 

2. Do preteka obdobja treh 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 bi 
se lahko izdalo dovoljenje brez podatkov, ki 
so bili označeni za zaupne s strani 
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za zaupne s strani predhodnega vlagatelja. predhodnega vlagatelja.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vložita Françoise Grossetête in Renate Sommer

Predlog spremembe 298
Člen 19 a (novo)

Člen 19a
Pravice intelektualne lastnine

Vloga zahteve za podatke in registriranje 
ali objava podatka ne smejo posegati v 
nobene pravice intelektualne lastnine, ki bi 
lahko bile v korist vlagatelja zahteve, tako v 
zvezi s samim podatkom, kot tudi v zvezi z 
znanstvenimi podatki ali informacijami iz 
dokumentacije vlagatelja. Take pravice se 
bodo obravnavale v skladu s pravnim 
redom Skupnosti ali v skladu z vsemi 
nacionalnimi določbami, ki niso v 
nasprotju s pravnim redom Skupnosti. 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 299
Člen 20 a (novo)

Člen 20a
Ne glede na člena 3 in 4 Direktive 
2002/46/ES o prehranskih dopolnilih in 
brez časovne omejitve lahko države članice 
na svojem ozemlju dovolijo trgovanje in 
oglaševanje proizvodov s prehranskimi 
dopolnili, ki vsebujejo vitamine in 
minerale, ki niso našteti v Prilogi I 
direktive, ali v oblikah, ki niso naštete v 
Prilogi II direktive, če:
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(a) je proizvod v skladu s to uredbo, 
(b) se zadevna vitaminska ali mineralna 
snov uporablja v najmanj enem 
prehranskem dopolnilu, ki se prodaja v 
Skupnosti na dan 12. julija 2002, in
(c) Evropska agencija za varno hrano ni 
podala negativnega mnenja o rabi take 
vitaminske ali mineralne snovi, ali njene 
rabe v taki obliki, v proizvodnji prehranskih 
dopolnil.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb se držijo načela sorazmernosti s tem, da državam članicam omogočijo 
zaščito zdravja njihovih državljanov in hkrati preprečujejo nepotrebno ukinitev proizvodov, ki 
se več let varno prodajajo v državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 300
Člen 20 b (novo)

Člen 20b

Ne glede na člena 3 in 5 Direktive 
2002/46/ES o prehranskih dopolnilih lahko 
države članice na svojem ozemlju dovolijo 
prodajo in oglaševanje proizvodov s 
prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo ravni 
vitaminov in mineralov ali oblike vitaminov 
in mineralov, ki presegajo ravni ali oblike, 
katere se lahko sprejme po členu 5(4) te 
direktive, če je izdelek v skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 301
Člen 22, odstavek 2, pododstavek 2
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Komisija lahko začne ta postopek na lastno 
pobudo.

Komisija lahko začne ta postopek tudi na 
lastno pobudo.

Or. nl

Obrazložitev

Ta postopek ni izključno pooblastilo Komisije. V skladu s členom 22(1) ga lahko začnejo tudi 
države članice.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans in Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 302
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 proizvoda o tem obvesti 
pristojne organe.

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

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje podatkov v zvezi z zdravjem je izredno pomembno. Obvezna priglasitev podatkov 
v zvezi z zdravjem bo lahko najbolje pomagala nacionalnim vladam pri iskanju pravilne 
uporabe teh podatkov in pri spremljanju mogočih vplivov na zdravje prebivalstva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 303
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 proizvoda o tem obvesti 

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 proizvoda o tem obvesti 
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pristojne organe. pristojne organe. EFSA spremlja 
oglaševanje živilskih proizvodov s hranilno 
vrednostjo in zdravjem, da se v skladu z 
Direktivo 2000/13/ES prepreči zavajanje 
potrošnika z danimi podatki. 

Or. en

Obrazložitev

Oglaševalske kampanje/logotipi/oglaševanje proizvodov 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, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 304
Člen 25

Komisija do ... najpozneje [zadnjega dne 
petega meseca po datumu sprejema + šest 
let] Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o izvajanju te direktive, še 
zlasti o razvoju trga živil, za katere se 
naredijo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem, vključno s 
predlogom sprememb, če je to potrebno.

Komisija do ... najpozneje [zadnjega dne v 
mesecu po datumu sprejema + tri leta] 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o izvajanju te direktive, še zlasti o 
razvoju trga živil, za katere se naredijo 
podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in z 
zdravjem in ob upoštevanju vseh problemov 
v zvezi s členom 1(5) o blagovnih znamkah, 
vključno s predlogom sprememb, če je to 
potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Z zgodnejšim pregledom bi se lahko ugotovila vsa neskladja med uredbo in ustrezno 
zakonodajo o blagovni znamki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 305
Člen 25
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Komisija do ... najpozneje [zadnjega dne 
petega meseca po datumu sprejema + šest 
let] Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o izvajanju te direktive, še 
zlasti o razvoju trga živil, za katere se 
naredijo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem, vključno s 
predlogom sprememb, če je to potrebno.

Komisija do ... najpozneje [zadnjega dne 
petega meseca po datumu sprejema + štiri 
leta], nato vsaka tri leta, Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
izvajanju te direktive, še zlasti o razvoju trga 
živil, za katere se naredijo podatki v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem, vključno 
s predlogom sprememb, če je to potrebno.

Or. fr

Obrazložitev

Predlagani rok Komisije je predlog za ustrezno ugotovitev pravilnosti uporabe te nove 
zakonodaje Skupnosti. Nujno ga je treba zmanjšati, zato da se lahko, kjer je to potrebno, 
predlagajo spremembe. Poleg tega je treba redno preverjati izvajanje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Jillian Evans

Predlog spremembe 306
Člen 25

Komisija do ... najpozneje [zadnjega dne 
petega meseca po datumu sprejema + šest
let] Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o izvajanju te direktive, še 
zlasti o razvoju trga živil, za katere se 
naredijo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem, vključno s 
predlogom sprememb, če je to potrebno.

Komisija do ... najpozneje [zadnjega dne 
petega meseca po datumu sprejema + šest
let] Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o izvajanju te direktive, še 
zlasti o razvoju trga živil, za katere se 
naredijo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem, vključno s 
predlogom sprememb, če je to potrebno.

V to oceno je treba vključiti tudi vsak vpliv 
na javno zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Da bo lahko Komisija Parlamentu predložila utemeljeno poročilo in predlagala morebitne 
spremembe, je nujno vključiti tudi presojo vplivov o vplivu podatkov na zdravstveno stanje 
prebivalstva.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson in Martin 
Callanan

Predlog spremembe 307
Člen 25 a (novo)

Člen 25a
Prehodni ukrepi

Zahteve za živila z visoko energijsko 
porabo, ki so bila uporabljena v skladu z 
nacionalnimi določili pred datumom 
veljavnosti iz člena 26, se lahko še naprej 
uporabljajo 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.

Or. en

Obrazložitev

Komisija se trenutno ukvarja z direktivo Komisije o živilih z visoko energijsko porabo v 
skladu z okvirno direktivo o živilih za posebne prehranske namene (Direktiva 89/398). 
Prihodnja direktiva bo pojasnila potrebe po zahtevah v športni prehrani. Te zahteve so za 
proizvode, 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, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 308
Člen 26

Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

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

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

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

Živila, ki so dana na trg ali označena pred 
datumom veljavnosti te uredbe in niso v 
skladu s to uredbo, se smejo tržiti do 
[zadnjega dne osemnajstega meseca po 
vlogi] ali po poteku roka uporabe, katero 
obdobje je pač daljše.
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Podatki v zvezi z zdravjem iz člena 12(1) se 
lahko navajajo od datuma začetka 
veljavnosti iz člena 26 do sprejetja seznama 
iz člena 12(2a), za katere so odgovorni 
nosilci dejavnosti 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.
Podatki v zvezi z zdravjem, ki so različni od 
tistih iz člena 12(1) in se uporabljajo v 
skladu z obstoječimi določbami ter so 
namenjeni za živila, kategorije živil ali 
sestavine živil, ko ta uredba začne veljati, se 
lahko še vedno uporabljajo v državah, kjer 
se zakonito tržijo in pod pogojem, da se 
vloži zahtevek na podlagi člena 14 v roku 
12 mesecev od zahtevka te uredbe in šest 
mesecev po končni odločitvi, sprejeti na 
podlagi člena 16.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora predvideti primerna prehodna obdobja tako za podatke v zvezi z zdravjem, ki 
sodijo na področje uporabe člena 12 – podatki o splošno sprejetih znanstvenih podatkih – in 
ali so ali ne vključeni na seznam Skupnosti o dopustnih podatkih, kot tudi za proizvode s 
podatki v zvezi z zdravjem, ki so trenutno na trgu, vendar potrebujejo dovoljenje v skladu s 
sedanjimi pogoji predloga. 

Poleg tega je treba obdobje postopne opustitve živil, ki so dana na trg ali označena pred 
datumom veljavnosti in niso v skladu s to uredbo, podaljšati. Toda v predlogu določeno 
obdobje morda ne zadostuje, saj čas, potreben za objavo smernic Evropske agencije za varno 
hrano, postopek odobritve (najmanj 6 mesecev) in spremembe pri označevanju in predstavitvi 
lahko presežejo 11 mesecev, ki so določeni v predlogu. 

Ta uredba mora zato družbam v vsakem primeru dovoliti, da nadalje tržijo svoje proizvode, ki 
so sedaj na trgu, pod pogojem, da so vložile zahtevke v skladu s postopkom odobritve, dokler 
Evropska agencija za varno hrano in stalni odbor ne sprejmeta končne odločitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 309
Člen 26, odstavek 2
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Uporablja se od [prvega dne šestega meseca 
po objavi].

Uporablja se od [zadnjega dne
triindvajsetega meseca po objavi].

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje 24 mesecev zagotavlja prehrambenim družbam, ki morajo spremeniti svoje 
označevanje v skladu s to uredbo, najmanjše možne motnje in stroške. Če je prehodno 
obdobje poleg tega prekratko, obstaja možnost, da bo proizvode z dolgim rokom uporabe, še 
posebej prehranska dopolnila, treba odstraniti in ponovno opremiti z embalažo, kar bo 
zvišalo cene. Opozoriti je treba tudi, da gre pri nekaterih oblikah embalaže, katerih naklada 
je zelo draga, kot so tetrapaki, za množično proizvodnjo, pogosto z najmanjšo naklado, ki 
ustreza dvema do štirim letom vrednosti za opremljanje z embalažo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 310
Člen 26, odstavek 2 a (novo)

Podatki v zvezi z zdravjem, ki so različni od 
tistih iz člena 12(1), ki se uporabljajo v 
skladu z obstoječimi nacionalnimi 
določbami, lahko ostanejo na trgu pod 
pogojem, da se vloži zahtevek na podlagi 
člena 14 v roku 12 mesecev od datuma 
zahtevka te uredbe in šest mesecev po 
končni odločitvi, sprejeti na podlagi člena 
16.
Podatki v zvezi z zdravjem iz člena 12(1), ki 
se naknadno izključijo v skladu s 
postopkom iz člena 23, se lahko še naprej 
uporabljajo do zadnjega dne šestega 
meseca po sprejetju odločitve.

Or. en

Obrazložitev

Ta prehodna obdobja za različne kategorije podatkov o zdravju bodo zmanjšala motnje in 
stroške prehrambenih družb, ki morajo spremeniti svoje označevanje v skladu z novimi 
zahtevami te uredbe.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 311
Člen 26, odstavek 3

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

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

Or. en

Obrazložitev

Nosilci dejavnosti morajo imeti na razpolago primerno obdobje za prilagajanje na določbe te 
uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jules Maaten in Holger Krahmer

Predlog spremembe 312
Priloga

PRILOGA črtano
Podatki o hranilni vrednosti in pogoji, ki 

veljajo zanje

Or. en

Obrazložitev

Za opredelitev podatkov o hranilni vrednosti mora biti odgovorna industrija. Pogoje v zvezi s 
podatki o hranilni vrednosti je treba obravnavati v prihodnjem predlogu o označevanju 
hranilne vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jules Maaten in Chris Davies

Predlog spremembe 313
Priloga, nov oddelek a pred oddelkom z naslovom „NIZKA ENERGIJSKA VREDNOST“

VISOKA ENERGIJSKA VREDNOST
Podatek, da ima živilo visoko energijsko 
vrednost, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
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proizvode z vsebnostjo več kot 60 kcal/100 
ml ali 250 kcal/100 g.

Or. en

Obrazložitev

Člen 2(4) zagotavlja opredelitev „podatkov o hranilni vrednosti“ in se v točki (a) nanaša na 
energijo (kalorična vrednost), ki jo živilo „zagotovi pri znižani ali povečani stopnji“. Vseeno 
priloga sedaj določa le pogoje, ki veljajo za podatke v zvezi z zmanjšanimi stopnjami energije. 
Zaradi skladnosti je treba uvesti podatke o povečani stopnji energije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González in Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 314
Priloga, nov oddelek a za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

VISOKA VSEBNOST MAŠČOBNIH 
KISLIN OMEGA 3
Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
maščobnih kislin omega 3, in kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le, kjer je izpolnjen 
vsaj eden od naslednjih pogojev:
– najmanjša vsebnost alfalinolenske kisline 
mora biti 0,6 g na 100 g/100 ml proizvoda,
– najmanjša vsebnost dolgo verižnih 
maščobnih kislin omega 3 mora biti 60 mg 
na 100 g/100 ml proizvoda,
če je vsaj 30 % prehrambenega priporočila 
pokritega s povprečnim dnevnim vnosom 
proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnika je treba obvestiti o nedavnih razvojnih dosežkih in priporočilih v zvezi z 
maščobnimi kislinami omega 3, zato je treba dodati oddelek o visoki vsebnosti teh maščob. 
WHO priporoča povečanje vnosa maščobnih kislin omega 3.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 315
Priloga, nov oddelek b za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

VISOKA VSEBNOST MAŠČOBNIH 
KISLIN OMEGA 3
Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
maščobnih kislin omega 3, in kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le, kjer je izpolnjen 
vsaj eden od naslednjih pogojev:
– najmanjša vsebnost alfalinolenske kisline 
mora biti 0,6 g na 100 g/100 ml proizvoda,
– najmanjša vsebnost dolgo verižnih 
maščobnih kislin omega 3 mora biti 60mg 
na 100 g/100 ml proizvoda,
če je vsaj 30 % prehrambenega priporočila 
WHO ali regionalnih ali nacionalnih 
organov pokritega s povprečnim dnevnim 
vnosom proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Mnogo nacionalnih prehrambenih smernic priporoča, da potrošniki uživajo več maščobnih 
kislin omega 3, ki se v nahajajo predvsem v ribah.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 316
Priloga, nov oddelek c za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

VISOKA VSEBNOST MAŠČOBNIH 
KISLIN OMEGA 6
Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
maščobnih kislin omega 6, in kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le, kjer je izpolnjen 
vsaj eden od naslednjih pogojev: 
– najmanjša vsebnost linoleinske kisline 
mora biti 3,4 g na 100 g/100 ml proizvoda,
– če je vsaj 30 % prehrambenega 
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priporočila WHO ali regionalnih ali 
nacionalnih organov pokritega s 
povprečnim dnevnim vnosom proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave so pokazale, da lahko zamenjava nasičenih maščob s polinenasičenimi maščobami 
pomembno prispeva k zmanjšanju tveganja za bolezni srca in ožilja.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 317
Priloga, nov oddelek d za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

VIR MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA 6
Podatek, da je živilo vir maščobnih kislin 
Omega 6, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le, kjer 
je izpolnjen vsaj eden od naslednjih 
pogojev:
– najmanjša vsebnost linoleinske kisline 
mora biti 1,7 g na 100 g/100 ml proizvoda,
– če je vsaj 15 % prehrambenega 
priporočila WHO ali regionalnih ali 
nacionalnih organov pokritega s 
povprečnim dnevnim vnosom proizvoda. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González in 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 318
Priloga, nov oddelek e za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

NIZKA VSEBNOST HOLESTEROLA
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
holesterola, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
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velja le za proizvode z vsebnostjo največ 
0,02 g holesterola na 100 g (trdna živila) ali 
največ 0,01 g holesterola na 100 ml (tekoča 
živila) in manj kot 1,5 g nasičenih maščob 
na
100 g (trdna živila) ali 0,75 g nasičenih 
maščob na 100 ml (tekoča živila), in največ 
10 % energije nasičenih maščob.
Pri proizvodih, ki imajo naravno nizko 
vsebnost energije, lahko podatki o tem 
nosijo predpono „naravno“.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 319
Priloga, nov oddelek f za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

BREZ HOLESTEROLA
Podatek, da je živilo brez holesterola, in 
kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo največ 0,005 g holesterola (trdna 
živila) na 100 g ali 0,005 g holesterola 
(tekoča živila) na 100 ml, in:
(a) z manj kot 1,5 g nasičenih maščob na 
100 g (trdna živila) ali 0,75 g nasičenih 
maščob na 100 ml (tekoča živila), z največ 
10 % energije iz nasičenih maščob, ali 
(b) 70 % vseh maščobnih kislin je 
nenasičenih. 
Pri proizvodih, ki so naravno brez 
holesterola, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Or. nl

Obrazložitev

Te podatke je odobril Codex Alimentarius. Povprečen vnos holesterola prebivalstva je okrog 
200–300 mg dnevno. Vsebnost holesterola v rastlinskih oljih in maščobah je manj kot 5 mg na 
100 g, v živalskih maščobah pa približno 300 mg na 100 g. Tako se pri zamenjavi 20 g 
živalske z 20 g rastlinske maščobe lahko zmanjša vnos holesterola za 50 do 60 mg na dan, 
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torej se znatno, za 20 do 25 %, zmanjša celotna plazma in holesterol LDL.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines in Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 320
Priloga, nov oddelek g za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

BREZ HOLESTEROLA

Podatek, da je živilo brez holesterola, in 
kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo največ 0,005 g holesterola 
(trdna živila) na 100 g ali 0,005 g 
holesterola (tekoča živila) na 100 ml, in
– z manj kot 1,5 g nasičenih maščob na 
100 g (trdna živila) ali 0,75 g nasičenih 
maščob na 100 ml (tekoča živila), z največ 
10 % energije iz nasičenih maščob, 
– ali 70 % vseh maščobnih kislin je 
nenasičenih.
Pri proizvodih, ki so naravno brez 
holesterola, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Or. en

Obrazložitev

Te podatke je odobril Codex Alimentarius.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 321
Priloga, nov oddelek h za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

BREZ HOLESTEROLA
Podatek, da je živilo brez holesterola, in 
kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika lahko velja le, kjer proizvod 
vsebuje:
(a) 0,005 g holesterola na 100 g (trdna 
živila) ali največ 0,005 g holesterola na 100 



AM\555844SL.doc 163/178 PE 353.660v01-00

SL

ml (tekoča živila);
(b) manj kot 1,5 g nasičenih maščob na 100 
g (trdna živila) ali 0,75 g nasičenih maščob 
na 100 ml (tekoča živila); 
(c) največ 10 % energije nasičenih maščob 
ali 70 % vseh maščobnih kislin je 
nenasičenih.
Pri proizvodih, ki so naravno brez 
holesterola, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Or. sv

Obrazložitev

To je bilo odobreno v Codexu. Povprečen vnos holesterola je približno 200–300 mg dnevno. 
Vsebnost holesterola v rastlinskih oljih in maščobah je manj kot 5 mg na 100 g, v živalskih 
maščobah pa približno 300 mg na 100 g. Tako se pri zamenjavi 20 g živalske z 20 g rastlinske 
maščobe lahko zmanjša vnos holesterola za 50 do 60 mg na dan, torej gre za 20 do 25 % 
zmanjšanje. Tu pride do znatnega zmanjšanja celotne plazme in nezaželenega holesterola 
LDL.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 322
Priloga, oddelek z naslovom „BREZ SLADKORJA“, odstavek 1

Podatek, da je živilo brez sladkorja, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo ne več kot 0,5 g sladkorja na 100 
g ali 100 ml.

Podatek, da je živilo brez sladkorja, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo ne več kot 0,7 g sladkorja na 100 
g ali 100 ml.

Or. de
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Obrazložitev

Da bi zadostili željam potrošnikom, se namesto umetnih barvil v živilih brez sladkorja 
pogosto uporabljajo naravni sadni in rastlinski izvlečki. Ta živila vsebujejo majhno količino 
naravnega sladkorja, zato je treba določiti mejo 0,7 % sladkorja na 100 g živilskega 
proizvoda. Meja 0,5 % bi proizvajalce hrane prisilila, da bi pri velikem številu živil brez 
sladkorja namesto živil za obarvanje (češnjev sok) uporabljali umetna barvila.

Vsi znanstveni podatki navajajo, da vsebnost ostanka sladkorja 0,7 % na 100 g živila z vidika 
hranilne vrednosti ni poglavitnega pomena.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans in Eija-Riitta 
Korhola

Predlog spremembe 323
Priloga, nov oddelek a za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

NIZKA VSEBNOST LAKTOZE
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
laktoze, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 1 g 
laktoze na 100 g ali 100 ml gotove hrane.

Or. en

Obrazložitev

Koncepte v zvezi z laktozo je treba v tej uredbi natančneje opredeliti, da se izboljša položaj 
potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 324
Priloga, nov oddelek b za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

BREZ LAKTOZE
Podatek, da je živilo brez laktoze, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le, kjer proizvod pri 
analizi vsebuje nezaznavno količino laktoze 
(tj. manj kot 10 mg/100 g ali 100 ml gotove 
hrane). 

Or. en
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Obrazložitev

V predlog direktive je treba vključiti opredelitev proizvodov brez laktoze, da se zagotovi 
evropsko veljaven standard zanje. Ta opredelitev že v preteklosti ni bila zadostna, potrebna 
pa je tudi opredelitev osnovnih živilskih proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Jillian Evans

Predlog spremembe 325
Priloga, nov oddelek c za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

BREZ LAKTOZE
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
laktoze, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 10 mg 
laktoze na 100 g ali 100 ml gotove hrane.

Or. en

Obrazložitev

Preobčutljivost za laktozo je pogosta težava, zaradi katere veliko število prebivalstva ne more 
uživati običajnih mlečnih proizvodov (npr. 17 % prebivalstva na Finskem). Mlečni proizvodi 
so v mnogih državah osnova tradicionalne prehrane, ker so bogati z beljakovinami, kalcijem 
in mnogimi vitamini.

 Mnogo mlečnih proizvodov brez ali z nizko vsebnostjo laktoze je razvila živilska industrija. 
Na trgu je tudi veliko drugih proizvodov, pri katerih so bili ti podatki uporabljeni za lažje 
zbiranje informacij o lastnostih proizvodov, ki so primerni za ljudi, preobčutljive za laktozo. V 
različnih državah EU ni skupnih pravil v zvezi s temi podatki, za pomoč potrošnikom pa je 
treba uporabljati enake meje. 

Meja zaznavnosti laktoze je 10 mg/100 g, zato bi jo lahko uporabili v podatkih o proizvodih 
brez laktoze.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 326
Priloga, nov oddelek d za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

BREZ LAKTOZE
Podatek, da je živilo brez laktoze, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le, kjer proizvod pri 
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analizi vsebuje nezaznavno količino laktoze 
(tj. manj kot 10 mg na 100 g ali 100 ml 
gotove hrane).
Pri proizvodih, ki so naravno brez laktoze, 
lahko podatki o tem nosijo predpono 
„naravno“.

Or. sv

Obrazložitev

Preobčutljivost za laktozo je pogosta težava, zaradi katere veliko število prebivalstva ne more 
uživati običajnih mlečnih proizvodov, ki so osnova tradicionalne prehrane in pomemben del 
prehrane celotnega prebivalstva, saj so bogati s kalcijem in vir vitaminov D, B2 in B12 ter 
joda. Na trgu obstaja veliko število proizvodov brez ali z nizko vsebnostjo laktoze. Potrošniki, 
ki so preobčutljivi za laktozo, potrebujejo podatke o sestavi teh proizvodov. Države članice 
trenutno ne uporabljajo skupne mejne vrednosti kot osnove za podatke o vsebnosti laktoze.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María del Pilar Ayuso González in Cristina Gutiérrez-
Cortines

Predlog spremembe 327
Priloga, nov oddelek e za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

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

Or. es

Obrazložitev

Sestavljeni ogljikovi hidrati so iz dolgih verig enostavnih sladkorjev. V naravni obliki jih 
najdemo v žitih, sadju, stročnicah (grah in fižol) ter v drugi zelenjavi. Sestavljeni ogljikovi 
hidrati vsebujejo vse vrste prebavljivih ogljikovih hidratov, vključno z monosaharidi in 
disaharidi.

Energetsko vrednost v osnovi vsebujejo naslednje hranilne snovi: beljakovine, ogljikovi 
hidrati in maščobe.

Priporočila za prehranjevanje različnih evropskih držav navajajo naslednji vnos teh hranilnih 
snovi:
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manj kot 30 do 35 % maščob;

med 10 in 15 % beljakovin;

več kot 50 % ogljikovih hidratov (po možnosti v obliki sestavljenih ogljikovih hidratov).

Zato je pomembno obveščati potrošnike o tem, katera živila so vir ali imajo visoko vsebnost 
ogljikovih hidratov, da si lahko izberejo najbolj zdrav način prehranjevanja.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González in Cristina Gutiérrez-
Cortines

Predlog spremembe 328
Priloga, nov oddelek f za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

VISOKA VSEBNOST SESTAVLJENIH 
OGLJIKOVIH HIDRATOV
Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
sestavljenih ogljikovih hidratov, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo najmanj 50 g sestavljenih 
ogljikovih hidratov na 100 g.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Jackson

Predlog spremembe 329
Priloga, nov oddelek g za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

VISOKA KALORIČNA VREDNOST 
OGLJIKOVIH HIDRATOV
Podatek, da ima živilo visoko kalorično 
vrednost ogljikovih hidratov, in kateri koli 
podatek, ki ima verjetno isti pomen za 
potrošnika, lahko velja le, kjer ogljikovi 
hidrati zagotavljajo vsaj 60 % celotne 
kalorične vrednosti in kjer proizvod vsebuje 
več kot 60 kcal/100 ml ali 250 kcal/100 ml.

Or. en
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Obrazložitev

Člen 2(4). zagotavlja opredelitev „podatkov o hranilni vrednosti“ in velja v točki (a) za 
energijo (kalorična vrednost), ki jo živilo „zagotovi pri znižani ali povečani stopnji“. Vseeno 
priloga sedaj določa le pogoje, ki veljajo za podatke v zvezi z zmanjšanimi stopnjami energije. 
Zaradi skladnosti so potrebni podatki o povečani stopnji energije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Jackson

Predlog spremembe 330
Priloga, nov oddelek h za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

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

Or. en

Obrazložitev

Dokazano je bilo, da prehranjevanje s čistimi ogljikovimi hidrati lahko prispevajo k izgubi 
teže. Podatki v zvezi z vsebnostjo čistih ogljikovih hidratov se ujemajo z rastjo povpraševanja 
potrošnikov po podatkih o vsebnosti čistih ogljikovih hidratov v živilih.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 331
Priloga, nov oddelek i za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

NIZKA VSEBNOST ČISTIH 
OGLJIKOVIH HIDRATOV
Podatek, da ima proizvod nizko vsebnost 
čistih ogljikovih hidratov, in kateri koli 
podatek, ki ima verjetno isti pomen za 
potrošnika, lahko velja le, kjer proizvod 
vsebuje ne več kot 5 g čistih ogljikovih 
hidratov na postrežen proizvod, ob 
upoštevanju dejstva, da so čisti ogljikovi 
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hidrati neto številka, od katere se odštejejo 
tisti ogljikovi hidrati, ki imajo zelo majhen 
vpliv na krvni sladkor; čisti ogljikovi hidrati 
= skupni ogljikovi hidrati – glicerin –
organske kisline. Sladkorni alkoholi se ne 
odštejejo, ker bi to lahko vplivalo na krvni 
sladkor, ki je odvisen od predelave in 
priprave živil.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 332
Priloga, nov oddelek j za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

NIZKA VSEBNOST OGLJIKOVIH 
HIDRATOV
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
ogljikovih hidratov, in kateri koli podatek, 
ki ima verjetno isti pomen za potrošnika, 
lahko velja le, kjer proizvod vsebuje ne več 
kot 10 g čistih ogljikovih hidratov na 100 g 
proizvoda, kjer čisti ogljikovi hidrati 
pomenijo skupne ogljikove hidrate minus 
prehrambene vlaknine in sladkorni 
alkoholi.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveno je dokazano, da prehrana z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov zelo koristi 
zdravju. Podatki o nizki vsebnosti ogljikovih hidratov bi zadostili naraščajoče povpraševanje 
potrošnikov po podatkih o nizki vsebnosti ogljikovih hidratov v živilih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 333
Priloga, nov oddelek k za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

NIZKA VSEBNOST OGLJIKOVIH 
HIDRATOV
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Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
ogljikovih hidratov, in kateri koli podatek, 
ki ima verjetno isti pomen za potrošnika, 
lahko velja le, kjer proizvod vsebuje ne več 
kot ≤ 2,0 g/100 ml za tekočine (pivo).

Or. en

Obrazložitev

V smislu sedanje razprave o prehrani mora biti potrošnik upravičen tudi do podatkov o 
vsebnosti ogljikovih hidratov v alkoholnih pijačah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 334
Priloga, nov oddelek l za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

NIZKA VSEBNOST OGLJIKOVIH 
HIDRATOV
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
ogljikovih hidratov, in kateri koli podatek, 
ki ima verjetno isti pomen za potrošnika 
lahko velja le, kjer proizvod – v primeru 
pijač – vsebuje ne več kot 2,0 g na 100 ml.

Or. de

Obrazložitev

V smislu sedanje razprave o prehrani morajo biti potrošniki obveščeni tudi o vsebnosti 
ogljikovih hidratov v živilih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 335
Priloga, nov oddelek m za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

ZNIŽANI OGLJIKOVI HIDRATI
Podatek, da ima živilo znižano vsebnost 
ogljikovih hidratov, in kateri koli podatek, 
ki ima verjetno isti pomen za potrošnika, 
lahko velja le, kjer je bila vsebnost 
ogljikovih hidratov zmanjšana vsaj za 30 
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%.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 336
Priloga, nov oddelek n za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

ZNIŽANI OGLJIKOVI HIDRATI
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
ogljikovih hidratov, in kateri koli podatek, 
ki ima verjetno isti pomen za potrošnika 
lahko velja le, kjer je vrednost ogljikovih 
hidratov zmanjšana vsaj za 30 %.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 337
Priloga, nov oddelek o za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

BELJAKOVINE KRAVJEGA MLEKA
Podatek, da je živilo brez beljakovin 
kravjega mleka, in kateri koli podatek, ki 
ima verjetno isti pomen za potrošnika, 
lahko velja le, kjer proizvod vsebuje 
sestavin, kot so beljakovine kravjega mleka 
ali druge sestavine kravjega mleka.

Or. sv

Obrazložitev

Približno 5 % vseh otrok v Evropi je alergičnih na beljakovine kravjega mleka. Njihovi starši 
morajo vedeti, ali proizvod vsebuje takšne beljakovine. V skladu s tem je treba sprejeti 
določbe v zvezi z jasnim označevanjem proizvodov, ki ne vsebujejo beljakovin kravjega mleka.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 338
Priloga, nov oddelek p za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

VISOK GI (GLIKEMIČNI INDEKS)
Glikemični indeks je merilo stopnje in 
obsega, do katerega živila z ogljikovimi 
hidrati v nekem času povečajo 
koncentracijo glukoze v krvi. Glikemični 
indeks je FAO/STO opredelil kot 
„primarno območje pod odzivno krivuljo 
glukoze v krvi deleža 50 g ogljikovih 
hidratov testnega živila, ki je izražen kot 
odstotek odziva na isto količino ogljikovih 
hidratov običajnega živila, pri isti osebi“. 
Običajno živilo je navadno glukoza, ki ima 
vrednost GI 100, in testno živilo se izračuna 
glede na običajno. 
Indeks mogočih vrednosti GI je od 0 do 
100. Podatek o visokem GI lahko velja le, 
kjer je GI > 70.

Or. en

Obrazložitev

Razen morebitnih koristi prehrane, ki temelji na živilih z nizkim ali zmanjšanim GI, so 
nekatera živila z visokim GI, ki zagotavljajo hitro razgradnjo ogljikovih hidratov, pomembna 
za športno prehrano.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle, 

Predlog spremembe 339
Priloga, nov oddelek q za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

NIZEK GLIKEMIČNI INDEKS
Podatek, da ima živilo nizek glikemični 
indeks, in kateri koli podatek, ki ima 
verjetno isti pomen za potrošnika, lahko 
velja le, kjer ima proizvod glikemični 
indeks ne več kot 40.
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Or. en

Obrazložitev

Glikemični indeks navaja skupno sprostitev sladkorja in trajanje tega sproščanja v kri po 
zaužitju hrane. Potrošniki lahko koristijo zdravju z izogibanjem prevelikemu uživanju živil z 
visokim glikemičnim indeksom. Zato podatki o nizkem glikemičnem indeksu potrošnikom 
omogočajo odločitve na podlagi teh podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 340
Priloga, nov oddelek r za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

NIZEK GI (GLIKEMIČNI INDEKS)
Glikemični indeks je merilo stopnje in 
obsega, do katerega živila z ogljikovimi 
hidrati v nekem času povečajo 
koncentracijo glukoze v krvi. Glikemični 
indeks je FAO/STO opredelil kot 
„primarno območje pod odzivno krivuljo 
glukoze v krvi deleža 50 % ogljikovih 
hidratov testnega živila, ki je izražen kot 
odstotek odziva na isto količino ogljikovih 
hidratov običajnega živila, pri isti osebi“. 
Običajno živilo je navadno glukoza, ki ima 
vrednost GI 100, in testno živilo se izračuna 
glede na običajno. Indeks mogočih 
vrednosti GI je od 0 do 100. Podatek o 
NIZKEM GI lahko velja le, kjer je GI < 55.

Or. en

Obrazložitev

Dokazi kažejo, da lahko prehrane z nizkim GI povečajo raven sitosti, in raziskava, ki se sedaj 
izvaja, preiskuje vlogo GI pri izgubljanju teže, presnovnem sindromu ter bolezni srca in 
ožilja. Dokazan je tudi dobrodejen učinek prehran z nizkim GI za diabetike.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 341
Priloga, nov oddelek s za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

ZNIŽAN GI (GLIKEMIČNI INDEKS)
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Glikemični indeks je merilo stopnje in 
obsega, do katerega živila z ogljikovimi 
hidrati v nekem času povečajo 
koncentracijo glukoze v krvi. Glikemični 
indeks je FAO/STO opredelil kot 
„primarno območje pod odzivno krivuljo 
glukoze v krvi deleža 50 g ogljikovih 
hidratov testnega živila, ki je izražen kot 
odstotek odziva na isto količino ogljikovih 
hidratov običajnega živila, pri isti osebi“. 
Običajno živilo je navadno glukoza, ki ima 
vrednost GI 100, in testno živilo se izračuna 
glede na običajno. 
Indeks mogočih vrednosti GI je od 0 do 100 
in splošno sprejeta kategorizacija GI je 
nizek GI:  55; srednji GI: 56–69; visok 
GI: ≥ 70. 
Podatek o znižanem GI lahko velja le, kjer 
ima proizvod 30 % nižji GI kot primerljiv 
običajen proizvod.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Riitta Myller

Predlog spremembe 342
Priloga, oddelek z naslovom „NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI“

NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI NIZKA VSEBNOST NATRIJA
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
natrija, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 0,12 g 
natrija, ali enako vrednostjo soli, na 100 g 
ali 100 ml.

Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
natrija, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 0,12 g 
natrija na 100 g ali 100 ml. 

Pri živilih, ki imajo naravno nizko vsebnost 
natrija, lahko podatki o tem nosijo predpono 
„naravno“.

Pri živilih, ki imajo naravno nizko vsebnost 
natrija, lahko podatki o tem nosijo predpono 
„naravno“.

Or. fi
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Obrazložitev

Mejne vrednosti je treba opredeliti na podlagi vsebnosti natrija, medtem ko je treba podatke v 
zvezi s soljo urediti na državni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Riitta Myller

Predlog spremembe 343
Priloga, oddelek z naslovom „ZELO NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI“

ZELO NIZKA VSEBNOST 
NATRIJA/SOLI

ZELO NIZKA VSEBNOST NATRIJA

Podatek, da ima živilo zelo nizko vsebnost 
natrija, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 0,04 g 
natrija, ali enako vrednostjo soli, na 100 g 
ali 100 ml.

Podatek, da ima živilo zelo nizko vsebnost 
natrija, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 0,04 g 
natrija na 100 g ali 100 ml.

Pri živilih, ki imajo naravno zelo nizko 
vsebnost natrija, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Pri živilih, ki imajo naravno zelo nizko 
vsebnost natrija, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Or. fi

Predlog spremembe, ki ga vloži Riitta Myller

Predlog spremembe 344
Priloga, oddelek z naslovom „BREZ NATRIJA ali BREZ SOLI“, naslov

BREZ NATRIJA ali BREZ SOLI BREZ NATRIJA

Or. fi

Predlog spremembe, ki ga vložijo María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 345
Priloga, oddelek z naslovom „NARAVNI VIR VITAMINOV IN/ALI MINERALOV“
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NARAVNI VIR VITAMINOV IN/ALI 
MINERALOV

VIR VITAMINOV IN/ALI MINERALOV

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

Podatek, da je živilo vir vitaminov in/ali 
mineralov, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika, lahko 
velja le za proizvode z vsebnostjo najmanj 
15 % priporočene hranilne vrednosti 
(NRV) na 100 g (trdna) in 7,5 % NRV na 
100 ml (tekoča) ali 5 % NRV na 100 kcal 
(12 % NRV na 1 MJ) ali 15 % NRV na 
porcijo.
Pri živilih, ki so naravno vir vitaminov 
in/ali mineralov, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“/„naraven“. 

Or. en

Obrazložitev

Pogoji za uporabo podatkov, da je nekaj „vir“ vitaminov in mineralov, morajo biti v skladu s 
pogoji, določenimi v zakoniku Codex Alimentarius, tj. uporaba različnih mejnih vrednosti, ki 
določajo razliko med trdnimi in tekočimi proizvodi. Razen tega pomeni sklicevanje na mejne 
vrednosti, ki jih je predlagala Komisija, resnično tveganje resnih predsodkov do mlečnih 
proizvodov, ki prispevajo veliko kalcija, o čemer smo v celoti seznanjeni.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Jillian Evans in Kartika Tamara Liotard

Predlog spremembe 346Priloga, oddelek z naslovom „LAHEK/NIZKOKALORIČEN“, 
odstavek 1

Podatek, da je proizvod „lahek“ ali 
„nizkokaloričen“, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika, upošteva 
iste pogoje, kot so tisti, določeni za izraz 
„znižan“; poleg podatkov so navedene tudi 
značilnosti „lahkega“ ali „nizkokaloričnega“ 
živila.

Podatek, da je proizvod „lahek“ ali 
„nizkokaloričen“, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika, upošteva 
iste pogoje, kot so tisti, določeni za izraz 
„nizek“ v zvezi z maščobami, sladkorjem in 
natrijem/soljo; poleg podatkov so navedene 
tudi značilnosti „lahkega“ ali 
„nizkokaloričnega“ živila.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki razumejo „lahek“ ali „nizkokaloričen“ kot nizko vsebnost nekaterih hranilnih 
snovi. Zato je treba vključiti pojem nizke vsebnosti v opis lahkega ali nizkokaloričnega.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Jackson

Predlog spremembe 347Priloga, nov oddelek a za oddelkom z naslovom 
„LAHEK/NIZKOKALORIČEN“

IZOTONIČEN
Podatek, da je tekočina izotonična, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika, lahko velja le, kjer imajo 
tekočine z osmolalnostjo najmanj 270 
mOsmol/kg vode in ne večjo kot 330 
mOsmol/kg vode. 

Or. en

Obrazložitev

Zadosten vnos tekočine je izredno pomemben za zdravje in dobro počutje. Tekočine, ki so 
„izotonične“ ali „hipotonične“, to je, da imajo osmolalnost podobno ali nižjo od krvne 
plazme, so se izkazale za koristne v smislu učinkovitega vnosa tekočine v telo, in takšni 
podatki se običajno navajajo pri pijačah za nadomestitev tekočine in športnih napitkih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Jackson

Predlog spremembe 348Priloga, nov oddelek b za oddelkom z naslovom 
„LAHEK/NIZKOKALORIČEN“

HIPOTONIČEN
Podatek, da je tekočina hipotonična, in 
kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika, lahko velja le, kjer imajo 
tekočine z osmolalnostjo manj kot 270 
mOsmol/kg vode.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 349Priloga, nov oddelek c za oddelkom z naslovom 
„LAHEK/NIZKOKALORIČEN“

VIR ŠKROBA
Podatek, da je živilo vir škroba, in kateri 
koli podatek, ki ga verjetno potrošnik 
razume podobno, lahko velja le, če proizvod 
vsebuje vsaj 15 g škroba na 100 g.
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Or. fr

Obrazložitev

Zdravstveni razlogi pomenijo, da nekateri potrošniki iščejo proizvode z vsebnostjo škroba. 
Zato jim je treba to navesti. Vsebnosti škroba morajo upoštevati Codex Alimentarius.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 350Priloga, nov oddelek D za oddelkom z naslovom 
„LAHEK/NIZKOKALORIČEN“

BOGAT S ŠKROBOM
Podatek, da je živilo vir škroba, in kateri 
koli podatek, ki ga verjetno potrošnik 
razume podobno, lahko velja le, če proizvod 
vsebuje vsaj 30 g škroba na 100 g.

Or. fr


