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Predlog
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA

Predlog
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA

o dodajanju vitaminov in mineralov ter 
nekaterih drugih snovi živilom

o dodajanju vitaminov in mineralov ter 
spojin mineralnih in nemineralnih 
elementov in nekaterih drugih snovi živilom

Or. el

Obrazložitev

Popravek je nujen, če naj bo naslov znanstveno pravilen, ker klorid, fluorid, jod in fosfor niso 
minerali, ampak neminerani elementi. Ker je naslov znanstveno nepravilen, je treba 
spremeniti naslov in vsako sklicevanje na minerale razumeti kot mineralne in nemineralne 
elemente ali pa mora oddelek z opredelitvami opisovati minerale v smislu spojin mineralnih 
elementov, vključno tudi s spojinami nemineralnih elementov.



PE 353.662v01-00 2/55 AM\558569SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 4

(4) Nekatere države članice zahtevajo 
obvezno dodajanje nekaterih vitaminov in 
mineralov nekaterim običajnim živilom, 
zaradi razlogov, ki jih zahtevajo vidiki 
javnega zdravja. Ti so lahko na nacionalni 
ali celo regionalni ravni in kot takšni ne bi 
podpirali današnjega usklajevanja 
obveznega dodajanja hranilnih snovi v 
Skupnosti. Vseeno se lahko, če in ko bi bilo 
to primerno, takšne določbe sprejmejo na 
ravni Skupnosti. Medtem bi bilo koristno 
zbirati podatke o takšnih nacionalnih 
ukrepih.

(4) Nekatere države članice zahtevajo 
obvezno dodajanje nekaterih vitaminov in 
mineralov nekaterim običajnim živilom, 
zaradi razlogov, ki jih zahtevajo vidiki 
javnega zdravja. Ti so lahko na nacionalni 
ali celo regionalni ravni in kot takšni ne bi 
podpirali današnjega usklajevanja 
obveznega dodajanja hranilnih snovi v 
Skupnosti. Vseeno se lahko, če in ko bi bilo 
to primerno, takšne določbe sprejmejo na 
ravni Skupnosti v skladu z načelom, da 
množično zdravljenje vsega prebivalstva z 
dodajanjem zadevne snovi k javno 
zagotovljenim osnovnim potrebam, kot je 
na primer pitna voda, ni dovoljeno, razen 
če je mogoče znanstveno dokazati, da 
takšno dodajanje nima neželenega učinka 
na zdravje občutljivih skupin prebivalstva. 
Medtem bi bilo koristno zbirati podatke o 
takšnih nacionalnih ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

Dodajanje fluorida pitni vodi ima nesorazmeren negativni učinek na novorojenčke, ki so 
hranjeni po steklenički, in male otroke, kadar se upoštevajo splošne prehranjevalne navade v 
skladu s členom 7.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 9

(9) Na mednarodni ravni je Codex 
Alimentarius leta 1987 sprejel splošna 
načela za dodajanje hranilnih snovi, 
vključno z vitamini in minerali, živilom. 
Primerno se upoštevajo opredelitve, ki so v 
njem vključene za „ponovno vzpostavitev“, 
„usklajeno enakovrednost“ in „nadomestek 
živila“. Opredelitev „obogatitve“ iz Codexa 

(9) Na mednarodni ravni je Codex 
Alimentarius leta 1987 sprejel splošna 
načela za dodajanje hranilnih snovi, 
vključno z vitamini in minerali, živilom. 
Primerno se upoštevajo opredelitve, ki so v 
njem vključene za „ponovno vzpostavitev“, 
„usklajeno enakovrednost“ in „nadomestek 
živila“. Opredelitev „obogatitve“ iz Codexa 
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dovoljuje dodajanje hranilnih snovi živilom 
za preprečevanje ali izravnavanje 
pomanjkanja ene ali več hranilnih snovi med 
prebivalstvom ali posebnimi skupinami 
prebivalstva, kar lahko prikažejo obstoječi 
znanstveni dokazi ali navedejo ocenjeni 
vnosi hranilnih snovi zaradi spreminjanja 
prehranjevalnih navad.

dovoljuje dodajanje hranilnih snovi živilom 
za preprečevanje ali izravnavanje 
pomanjkanja ene ali več hranilnih snovi med 
prebivalstvom ali posebnimi skupinami 
prebivalstva, kar lahko prikažejo obstoječi 
znanstveni dokazi ali navedejo ocenjeni 
vnosi hranilnih snovi zaradi spreminjanja 
prehranjevalnih navad. Množično 
zdravljenje vsega prebivalstva z dodajanjem 
zadevne snovi k javno zagotovljenim 
osnovnim potrebam, kot je na primer pitna 
voda, ni dovoljeno, razen če je mogoče 
dokazati, da takšno dodajanje nima 
neželenega učinka na zdravje občutljivih 
skupin prebivalstva.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Bart Staes

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 11

(11) Le vitamini in minerali, ki so navadno 
vključeni v prehrano in zaužiti kot del 
prehrane ter pomenijo nujne hranilne snovi, 
se morajo dovoliti za dodajanje živilom, 
čeprav to ne pomeni, da je njihovo dodajanje 
živilom nujno. Možne spore v zvezi z 
določitvijo teh nujnih hranilnih snovi je 
treba preprečiti. Zato je primerno oblikovati 
pozitiven seznam teh vitaminov in 
mineralov.

(11) Le vitamini in minerali, ki so navadno 
vključeni v prehrano in zaužiti kot del 
prehrane ter pomenijo nujne hranilne snovi, 
se morajo dovoliti za dodajanje živilom, 
čeprav to ne pomeni, da je njihovo dodajanje 
živilom nujno. Možne spore v zvezi z 
določitvijo teh nujnih hranilnih snovi je 
treba preprečiti. Zato je primerno oblikovati 
pozitiven seznam teh vitaminov in 
mineralov.

Za varstvo potrošnikov je treba oblikovati 
pozitiven seznam nekaterih bioaktivnih 
snovi, ki se lahko uporabljajo v živilih.

Or. en

Obrazložitev

Vitamini in minerali, ki se dovolijo za obogatitev, so na pozitivnem seznamu. Potrošniki 
potrebujejo enako raven varstva za bioaktivne snovi, ki se dodajo, da dajo živilom posebne 
lastnosti. Izvlečke s hormonskimi učinki (večinoma fitohormoni) ali bioaktivne snovi, kot na 
primer kofein, nikotin ali kinin, je treba previdno pregledati, preden se omogoči kakršno koli 
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dodajanje živilom. Zato je treba za takšne izvlečke ali spojine oblikovati pozitiven seznam, ki 
navaja omejitve uporabe in največje količine.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Bart Staes

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 12

(12) Kemične snovi, uporabljene kot viri 
vitaminov in mineralov, ki se dodajo 
živilom, morajo biti varne in tudi 
biorazpoložljive, tj. razpoložljive telesu za 
uporabo. Zato je treba oblikovati tudi 
pozitiven seznam teh snovi. Takšne snovi, ki 
jih je odobril Znanstveni odbor za živila 
(mnenje, izraženo 12. maja 1999), na 
podlagi zgornjih meril varnosti in 
biorazpoložljivosti, in se lahko uporabljajo v 
izdelavi živil, namenjenih dojenčkom in
malim otrokom, v drugih živilih za določene 
prehranske namene ali v dodatkih živilom, 
morajo biti na pozitivnem seznamu.

(12) Kemične snovi, uporabljene kot viri 
vitaminov, mineralov in nekaterih drugih 
snovi, ki se lahko dodajo živilom, morajo
biti varne in tudi biorazpoložljive, tj. 
razpoložljive telesu za uporabo. Zato je treba 
oblikovati tudi pozitiven seznam teh snovi. 
Takšne snovi, ki jih je odobril Znanstveni 
odbor za živila (mnenje, izraženo 12. maja 
1999), na podlagi zgornjih meril varnosti in 
biorazpoložljivosti, in se lahko uporabljajo v 
izdelavi živil, namenjenih vsem skupinam 
prebivalstva, vključno z dojenčki malimi 
otroki, nosečnicami in starostniki, v drugih 
živilih za določene prehranske namene ali v 
dodatkih živilom, morajo biti na pozitivnem 
seznamu.

Or. en

Obrazložitev

Ista pravila morajo veljati za vitamine, minerale in druge bioaktivne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Bart Staes

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 14

(14) Živila, ki so jim bili dodani vitamini in
minerali, največkrat oglašujejo proizvajalci 
in lahko na potrošnike naredijo vtis, da gre 
za proizvode s hranilno, fiziološko ali 
kakšno drugo prednostjo za zdravje v 
primerjavi spodobnimi ali drugačnimi 
proizvodi, ki jim te hranilne snovi niso bile 
dodane. To lahko vodi do odločitev 
potrošnikov, ki so sicer lahko mogoče 

(14) Živila, ki so jim bili dodani vitamini,
minerali in nekatere druge snovi, največkrat 
oglašujejo proizvajalci in lahko na 
potrošnike naredijo vtis, da gre za proizvode 
s hranilno prednostjo ali fiziološko ali 
kakšno drugo prednostjo za zdravje v 
primerjavi spodobnimi ali drugačnimi 
proizvodi, ki jim te hranilne snovi niso bile 
dodane. To lahko vodi do odločitev 
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neželene. Da bi preprečili ta možen neželen 
učinek, je smiselno dodati omejitve 
proizvodom, katerim se lahko dodajo 
vitamini in minerali, dodatno k tistim, ki 
nastanejo iz tehničnih premislekov ali so 
nujni zaradi varnosti, kadar so določene 
mejne vrednosti vitaminov in mineralov v 
takšnih proizvodih. V proizvodu prisotna 
vsebnost nekaterih snovi, na primer 
alkohola, bi bila v zvezi s tem primerno 
merilo za neodobritev dodajanja vitaminov 
in mineralov. Da ne bi pri potrošnikih 
prihajalo do zmede v zvezi z naravno 
hranilno vrednostjo svežih živil, se jim tudi
ne bi smeli dodajati vitamini in minerali.

potrošnikov, ki so sicer lahko mogoče 
neželene, ker so obogateni proizvodi preveč 
kalorični, premastni ali presladki. Da bi 
preprečili ta možen neželen učinek, je treba 
omejiti proizvode, katerim se prostovoljno
dodajo vitamini, minerali in nekatere druge 
snovi. V proizvodu prisotna vsebnost 
nekaterih snovi, na primer alkohola, ali 
profil hranilne vrednosti sta v zvezi s tem 
ustrezni merili za neodobritev dodajanja 
vitaminov, mineralov in nekaterih drugih 
snovi. Pri določitvi profila hranilne 
vrednosti se morajo upoštevati deleži 
različnih hranilnih snovi in snovi s 
prehrambeno fiziološkim učinkom, zlasti 
maščob, nasičenih maščobnih kislin, 
transmaščobnih kislin, soli/natrija in 
sladkorja, katerih prekomerno uživanje ni 
priporočljivo, pa tudi mononenasičenih in 
polinenasičenih maščobnih kislin, 
dostopnih ogljikovih hidratov razen 
sladkorja, vitaminov, mineralov, proteinov 
in balastnih snovi. Poleg profila hranilne 
vrednosti je treba upoštevati tudi vsebnost 
kalorij. Pri določanju 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 v zvezi z njihovo vlogo in 
pomenom pri prehrambenih navadah 
prebivalcev. Da ne bi pri potrošnikih 
prihajalo do zmede v zvezi z naravno 
hranilno vrednostjo svežih živil, se jim ne bi 
sme dodajati vitaminov, mineralov in 
nekaterih drugih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno besedilo izhaja iz uvodnih izjav 6 in 7 v predlogu Komisije o podatkih v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem živil (COM(2003)424) in poskuša vzpostaviti razumno 
vzporednost med obema uredbama. Ob tem se ne sme dovoliti dodajanje vitaminov in 
mineralov proizvodom z visoko vsebnostjo nasičenih maščob, transmaščobnih kislin, 
sladkorja, soli in podobnega. Manj zdrava živila se lahko z uporabo dodatkov izdajajo za 
zdrava živila in to lahko zmede potrošnike. Isto velja za obogatitev živil z nekaterimi 
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bioaktivnimi snovmi.

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

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 14

(14) Živila, ki so jim bili dodani vitamini in 
minerali, največkrat oglašujejo proizvajalci 
in lahko na potrošnike naredijo vtis, da gre 
za proizvode s hranilno, fiziološko ali 
kakšno drugo prednostjo za zdravje v 
primerjavi s podobnimi ali drugačnimi 
proizvodi, ki jim te hranilne snovi niso bile 
dodane. To lahko vodi do odločitev 
potrošnikov, ki so sicer lahko mogoče 
neželene. Da bi preprečili ta možen neželen 
učinek, je smiselno dodati omejitve 
proizvodom, katerim se lahko dodajo 
vitamini in minerali, dodatno k tistim, ki 
nastanejo iz tehničnih premislekov ali so 
nujni zaradi varnosti, kadar so določene 
mejne vrednosti vitaminov in mineralov v 
takšnih proizvodov. V proizvodu prisotna 
vsebnost nekaterih snovi, na primer 
alkohola, bi bila v zvezi s tem primerno 
merilo za neodobritev dodajanja vitaminov 
in mineralov. Da ne bi pri potrošnikih 
prihajalo do zmede v zvezi z naravno 
hranilno vrednostjo svežih živil, se jim tudi 
ne bi smeli dodajati vitamini in minerali.

(14) Živila, ki so jim bili dodani vitamini in 
minerali, največkrat oglašujejo proizvajalci 
in lahko na potrošnike naredijo vtis, da gre 
za proizvode s hranilno, fiziološko ali
kakšno drugo prednostjo za zdravje v 
primerjavi s podobnimi ali drugačnimi 
proizvodi, ki jim te hranilne snovi niso bile 
dodane. To lahko vodi do odločitev 
potrošnikov, ki so sicer lahko mogoče 
neželene. Da bi preprečili ta možen neželen 
učinek, je smiselno dodati omejitve 
proizvodom, katerim se lahko dodajo 
vitamini in minerali, dodatno k tistim, ki 
nastanejo iz tehničnih premislekov ali so 
nujni zaradi varnosti, kadar so določene 
mejne vrednosti vitaminov in mineralov v 
takšnih proizvodih. V proizvodu prisotna 
vsebnost nekaterih snovi, na primer 
alkohola, bi bila v zvezi s tem primerno 
merilo za neodobritev dodajanja vitaminov 
in mineralov. Vsako odstopanje od 
prepovedi dodajanja vitaminov in 
mineralov alkoholnim pijačam je treba 
omejiti zaradi varstva tradicionalnih 
receptov za proizvode z znamko; ni treba 
predložiti nobenih podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo ali zdravjem takih 
dodatkov. Da ne bi pri potrošnikih prihajalo 
do zmede v zvezi z naravno hranilno 
vrednostjo svežih živil, se jim tudi ne bi 
smeli dodajati vitamini in minerali.

Or. en

Obrazložitev

Združeno kraljestvo ima dolgo tradicijo pridelovanja zdravilnih vin, ki vključuje dodajanje 
nekaterih mineralnih snovi (rdečemu) vinu po receptih iz 19. stoletja. Danes so minerali 
značilnost proizvoda, vendar se ne dodajajo za obogatitev in ni podatkov o tem. Predlog 
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spremembe bi dopuščal nadaljevanje proizvodnje in trženja zdravilnega vina, vendar v skladu 
s količinskimi omejitvami v zvezi z dodajanjem mineralov in ob poudarjanju, da ne sme biti s 
tem povezanih podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem.

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

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 14

(14) Živila, ki so jim bili dodani vitamini in 
minerali, največkrat oglašujejo proizvajalci 
in lahko na potrošnike naredijo vtis, da gre 
za proizvode s hranilno, fiziološko ali 
kakšno drugo prednostjo za zdravje v 
primerjavi s podobnimi ali drugačnimi 
proizvodi, ki jim te hranilne snovi niso bile 
dodane. To lahko vodi do odločitev 
potrošnikov, ki so sicer lahko mogoče 
neželene. Da bi preprečili ta možen neželen 
učinek, je smiselno dodati omejitve 
proizvodom, katerim se lahko dodajo 
vitamini in minerali, dodatno k tistim, ki 
nastanejo iz tehničnih premislekov ali so 
nujni zaradi varnosti, kadar so določene 
mejne vrednosti vitaminov in mineralov v 
takšnih proizvodov. V proizvodu prisotna 
vsebnost nekaterih snovi, na primer 
alkohola, bi bila v zvezi s tem primerno 
merilo za neodobritev dodajanja vitaminov 
in mineralov. Da ne bi pri potrošnikih 
prihajalo do zmede v zvezi z naravno 
hranilno vrednostjo svežih živil, se jim tudi 
ne bi smeli dodajati vitamini in minerali.

(14) Živila, ki so jim bili dodani vitamini in 
minerali, največkrat oglašujejo proizvajalci 
in lahko na potrošnike naredijo vtis, da gre 
za proizvode s hranilno, fiziološko ali 
kakšno drugo prednostjo za zdravje v 
primerjavi s podobnimi ali drugačnimi 
proizvodi, ki jim te hranilne snovi niso bile 
dodane. To lahko vodi do odločitev 
potrošnikov, ki so sicer lahko mogoče 
neželene. Da bi preprečili ta možen neželen 
učinek, je smiselno dodati omejitve 
proizvodom, katerim se lahko dodajo 
vitamini in minerali, dodatno k tistim, ki 
nastanejo iz tehničnih premislekov ali so 
nujni zaradi varnosti, kadar so določene 
mejne vrednosti vitaminov in mineralov v 
takšnih proizvodov. V proizvodu prisotna 
vsebnost nekaterih snovi, na primer 
alkohola, bi bila v zvezi s tem primerno 
merilo za neodobritev dodajanja vitaminov 
in mineralov. Vsako odstopanje od 
prepovedi dodajanja vitaminov in 
mineralov alkoholnim pijačam je treba 
omejiti na kazalce pristnosti zaradi boja 
proti goljufijam. Da ne bi pri potrošnikih 
prihajalo do zmede v zvezi z naravno 
hranilno vrednostjo svežih živil, se jim tudi 
ne bi smeli dodajati vitamini in minerali.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti možno uporabo vitaminov in mineralov v majhnih količinah, ker so kazalci 
pristnosti v žganih pijačah. Industrija žganih pijač (gina, vodke itd.) uporablja vrsto snovi kot 
kemične označevalce v proizvodih z znamko, da omogoči preverjanje pristnosti. Taki 
označevalci so dragoceno orodje v boju proti ponaredkom žganih pijač, ki lahko 
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predstavljajo tveganje za potrošnike zaradi nenadzorovanih sestavin, vključno z metanolom, 
in zakonitim proizvajalcem vsako leto zadajo znatne izgube.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans in Bart 
Staes

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 15

(15) Posledice prekomernih vnosov 
vitaminov in mineralov se lahko kažejo v 
neželenih učinkih in je zato potrebna 
določitev najvišjih varnostnih ravni, kadar se 
dodajo živilom, odvisno od primera. Te 
ravni morajo zagotoviti, da bo normalna 
uporaba proizvodov v skladu z navodili za 
uporabo, ki jih zagotovi proizvajalec, in ob 
raznovrstni prehrani varna za potrošnika. 
Zato morajo biti to skupne najvišje 
varnostne ravni vitaminov in mineralov, 
naravno prisotnih v živilu in/ali dodanih 
živilu iz kakršnega koli namena, vključno za 
tehnološke uporabe.

(15) Posledice prekomernih vnosov 
vitaminov in mineralov se lahko kažejo v 
neželenih učinkih in sta zato potrebna 
preventivni pristop k obogatitvi in določitev 
najvišjih varnostnih ravni, kadar se dodajo 
živilom, odvisno od primera. Te ravni 
morajo zagotoviti, da bo normalna uporaba 
proizvodov v skladu z navodili za uporabo, 
ki jih zagotovi proizvajalec, in ob 
raznovrstni prehrani varna za potrošnika. 
Zato morajo biti to skupne najvišje 
varnostne ravni vitaminov, mineralov in 
nekaterih drugih snovi, naravno prisotnih v 
živilu in/ali dodanih živilu iz kakršnega koli 
namena, vključno za tehnološke uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Ista pravila morajo veljati za vitamine, minerale in druge snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 16

(16) Zato je treba te zgornje ravni in katere 
koli druge pogoje, ki omejujejo njihovo 
dodajanje k hrani, kjer je potrebno, sprejeti 
ob upoštevanju zgornjih varnostnih ravni, ki 
jih je uvedla znanstvena ocena tveganja na 
podlagi splošno sprejetih znanstvenih 
podatkov in njihovih morebitnih vnosih iz 
drugih živil. Ustrezno je treba upoštevati 
tudi uživanje vitaminov in mineralov 

(16) Zato je treba te zgornje ravni in katere 
koli druge pogoje, ki omejujejo njihovo 
dodajanje k hrani, kjer je potrebno, sprejeti 
ob upoštevanju zgornjih varnostnih ravni, ki 
jih je uvedla znanstvena ocena tveganja na 
podlagi splošno sprejetih znanstvenih 
podatkov in njihovih morebitnih vnosih iz 
drugih živil. Ustrezno je treba upoštevati 
tudi uživanje vitaminov in mineralov 
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referenčnega prebivalstva. Kjer je potrebno, 
za nekatere vitamine in minerale, uvesti 
omejitve v zvezi z živili, katerim so lahko 
dodani, je treba dati prednost glede na 
namen dodajanja in prispevek, ki ga tako 
živilo predstavlja v celotni prehrani.

referenčnega prebivalstva. Kjer je potrebno, 
za nekatere vitamine in minerale, uvesti 
omejitve v zvezi z živili, katerim so lahko 
dodani (npr. dodajanje joda le soli), je treba 
dati prednost glede na namen dodajanja in 
prispevek, ki ga tako živilo predstavlja v 
celotni prehrani.

Or. de

Obrazložitev

Da se zagotovi dosledna usklajenost dodajanja joda hrani v Evropi s svetovnim sistemom 
univerzalnega jodiranja soli za preprečevanje bolezni, povezanih s pomanjkanjem joda.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Člena 28 in 30 Pogodbe ES določata 
izjeme od pravila prostega pretoka blaga 
znotraj Skupnosti, na katere se lahko 
sklicujejo nacionalni organi, če so 
izpolnjeni nekateri pogoji. 
Pri presoji varstva v zvezi z javnim 
zdravjem morajo nacionalni organi ravnati 
v skladu z načelom sorazmernosti. 
Nacionalni organi morajo pokazati, da so 
njihovi predpisi potrebni za zagotovitev 
učinkovite zaščite na podlagi podrobne 
ocene tveganja. Zagotoviti morajo, da je 
domnevno dejansko tveganje za javno 
zdravje dovolj utemeljeno na podlagi 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Dodajanje vitaminov in mineralov živilom se lahko prepove le, če obstaja znanstveno 
utemeljena nevarnost teh živil za javno zdravje prek obogatitve z vitamini in minerali. To kaže 
najnovejša sodna praksa Evropskega sodišča. (Sodba z dne 5. februarja 2004, primer 24/00, 
Komisija/Francija). Te uvodne izjave pojasnjujejo obseg uporabe člena 13 predlagane 
uredbe.
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Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Predlog spremembe 42
Člen 1, odstavek 2

2. Določbe te uredbe v zvezi vitamini in 
minerali se ne uporabljajo za dodatke 
živilom, ki jih določa Direktiva 2002/46/ES.

2. Določbe te uredbe se ne uporabljajo za 
dodatke živilom, ki jih določa Direktiva 
2002/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dodatke živilom že ureja Direktiva 2002/46/ES. Ta direktiva predvideva poročilo Evropske 
komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o priporočljivosti uvedbe posebnih pravil za 
kategorije hranilnih snovi ali snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, ki niso vitamini in 
minerali, najpozneje do 12. julija 2007. Zato se ne zdi primerno urejati nekatere sestavine v 
eni kategoriji živil, in sicer kategorijo dodatkov živil, v skladu z dvema različnima pravnima 
aktoma.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 43
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Določbe te uredbe v zvezi z vitamini in 
minerali se ne uporabljajo za hranjenje 
pred ulovom in metode gojenja, ki jih ureja 
druga zakonodaja Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uredba ne sme veljati za rastline ali živali, v katerih so bile ravni posebnih hranilnih 
vrednosti povišane prek krmljenja ali vzrejanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 44
Člen 1, odstavek 3, točka (d a) (novo)

(da) za posebne določbe v zakonodaji 
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Skupnosti v zvezi s pitno vodo.

Or. en

Obrazložitev

Pitna voda je živilo in jo je kot tako treba vključiti v določbe te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 45
Člen 2, točka 1

Ne vpliva na angleško različico.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 46
Člen 2, točka 4, uvodni del

(4) „obogatitev“ pomeni dodajanje enega ali 
več vitaminov in/ali mineralov živilu ne 
glede na to, ali je ponavadi vsebovan v 
živilu, da se upošteva:

(4) „obogatitev“ pomeni dodajanje enega ali 
več vitaminov in/ali mineralov živilu, ne 
glede na to, ali je ponavadi vsebovan v 
živilu, da se upošteva, na primer:

Or. de

Obrazložitev

Podlaga za obogatitev iz (a) do (c) se ne sme obravnavati kot izključna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karin Scheele

Predlog spremembe 47
Člen 2, točka 4 a (novo)

(Ne vpliva na angleško različico, ki je enaka 
predlogu spremembe 6 v osnutku poročila).

Or. de
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Obrazložitev

Vitamini in minerali, ki se dovolijo za obogatitev, so našteti in opredeljeni v Prilogah I in II. 
Zato se v tej uredbi zahteva vsaj opredelitev „ nekaterih drugih snovi“. Namen tega predloga 
spremembe je nadomestiti predlog spremembe 6 v osnutku poročila in, v nemščini, besedo 
„ernährungsphysiologisch“ nadomesti z besedo „physiologisch“, s čimer se zagotoviti, da so 
vključene tudi takšne snovi, kot je kofein.

Predlog spremembe, ki ga vloži Niels Busk

Predlog spremembe 48
Člen 3, odstavek 2, točka (a)

(a) ponovna vzpostavitev in/ali, (a) ponovna vzpostavitev, če je bilo živilo 
prepoznano kot vir nujnih hranilnih snovi v 
dobavi hrane. Upošteva se, da je živilo 
pomemben vir nujnih hranilnih snovi, če 
užitni del živila pred predelavo, ravnanjem 
ali skladiščenjem vsebuje nujno hranilno 
snov v enakih ali večjih količinah kot 10 % 
priporočenega vnosa hranilnih snovi v 
razumnem dnevnem vnosu.

Or. en

Obrazložitev

Treba je natančno določiti, kdaj je ponovna vzpostavitev sprejemljiva, da se preprečijo vrzeli. 
V skladu s Codexom Alimentariusom je ponovna vzpostavitev primerna, kjer je bilo živilo 
prepoznano kot pomemben vir nujnih hranilnih snovi v dobavi hrane. Predlagana vrednost je 
enaka vrednosti, določeni v Splošnih načelih za dodajanje nujnih hranilnih snovi živilom 
Codexa Alimentariusa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête, 

Predlog spremembe 49
Člen 3, odstavek 2, točka (a)

Ne vpliva na angleško različico

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 50
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

2a. Z dodajanjem vitaminov in mineralov 
živilom se ne sme zavajati ali ogoljufati 
potrošnika v zvezi z hranilno vrednostjo 
živila, z oznako, predstavitvijo, 
oglaševanjem ali s samim dodatkom.

Or. sv

Obrazložitev

Odstavek o zavajanju v členu 8(2) je tako pomemben, da bi ga bilo treba prestaviti iz člena 8 
v člen 3, v katerem so našteti pogoji za dodajanje vitaminov in mineralov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 51
Člen 3, odstavek 3

3. Pravila za izvajanje dodajanja vitaminov 
in mineralov živilom zaradi ohranjanja in 
enakovrednosti hranilnih snovi v 
nadomestnih živilih se po potrebi sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 16(2).

3. Pravila za izvajanje dodajanja vitaminov 
in mineralov živilom zaradi ohranjanja in 
enakovrednosti hranilnih snovi v 
nadomestnih živilih se po potrebi sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 16(2) po 
pridobitvi mnenja Agencije. Pred 
sprejetjem takih izvedbenih določb se 
Komisija posvetuje z interesnimi 
skupinami, še zlasti z živilsko industrijo in 
potrošniškimi združenji.

Or. de

Obrazložitev

Za uresničitev ciljev te uredbe sta potrebna mnenje EFSA in posvetovanje z interesnimi 
skupinami.

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 52
Člen 3, odstavek 3
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3. Pravila za izvajanje dodajanja vitaminov 
in mineralov živilom zaradi ohranjanja in 
enakovrednosti hranilnih snovi v 
nadomestnih živilih se po potrebi sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 16(2).

3. Pravila za izvajanje dodajanja vitaminov 
in mineralov živilom zaradi ohranjanja in 
enakovrednosti hranilnih snovi v 
nadomestnih živilih se po potrebi sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 16(2). Pred 
določitvijo pravil se Komisija posvetuje z 
interesnimi skupinami, še zlasti z nosilci 
živilske dejavnosti in potrošniškimi 
združenji.

Or. en

Obrazložitev

Takšno posvetovanje je nujno za zagotovitev, da cilji uredbe ne bodo ogroženi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Phillip Whitehead in Linda McAvan

Predlog spremembe 53
Člen 3 a (novo)

Člen 3a
Pogoji za dodajanje nekaterih drugih snovi
1. Le nekatere druge snovi, naštete v 
Prilogi III, se lahko dodajo živilom, ki so 
predmet pravil, določenih v tej uredbi.
2. Komisija v dveh letih po sprejetju te 
uredbe, v skladu s postopkom iz člena 
16(2), določi merila in pogoje za rabo 
nekaterih drugih snovi, ki se lahko 
uporabljajo kot sestavine obogatenih živil. 
Merila in pogoji so določeni na podlagi 
previdnostnega pristopa, ki temelji na 
potrebi po zaščiti javnega zdravja in 
preprečevanju zavajanja potrošnikov.
3. Spremembe seznama iz odstavka 1 se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

Or. en

Obrazložitev

Za previdnostni pristop v zvezi z obogatitvijo živil je treba določiti primerljiva pravila za 
vitamine, minerale in druge snovi. Medtem ko pravila za vitamine in minerale že ureja druga 
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zakonodaja, je za druge snovi potrebno znanstveno svetovanje EFSA.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Bart Staes

Predlog spremembe 54
Člen 3 a (novo)

Člen 3a
Pogoji za dodajanje nekaterih drugih snovi
1. Le nekatere druge snovi, naštete v 
Prilogi III, se lahko dodajo živilom, ki so 
predmet pravil, določenih v tej uredbi.
2. Komisija v dveh letih po sprejetju te 
uredbe, v skladu s postopkom iz člena 
16(2), določi merila in pogoje za rabo 
nekaterih drugih snovi, ki se lahko 
uporabljajo kot sestavine obogatenih živil. 
Merila in pogoji se določijo na podlagi 
previdnostnega in omejevalnega pristopa, 
usmerjenega na varstvo potrošnikov.
3. Spremembe seznama iz odstavka 1 se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

Or. en

Obrazložitev

Za previdnostni pristop pri obogatitvi živil je treba določiti primerljiva pravila za vitamine, 
minerale in druge snovi. Izvlečke s hormonskimi učinki (v glavnem fitohormoni) ali bioaktivne 
snovi, kot so kofein, nikotin ali kinin, je treba previdno pregledati, preden se odobri kakršno 
koli dodajanje živilom. Zato je treba po znanstvenem nasvetu Agencije za takšne izvlečke ali 
spojine oblikovati pozitiven seznam, ki navaja omejitve uporabe in največje količine.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Bart Staes

Predlog spremembe 55
Člen 4, odstavek 1, uvodni del

Z odstopanjem od člena 3 odstavka 1 in do 
(sedem let po začetku veljavnosti te uredbe) 
lahko države članice dovolijo, da se na 
njihovem ozemlju uporabljajo vitamini in

Z odstopanjem od člena 3 odstavka 1 in do 
(30 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe) lahko države članice dovolijo, da se 
na njihovem ozemlju uporabljajo vitamini, 
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minerali, ki niso našteti v Prilogi I, ali v 
oblikah, ki niso naštete v Prilogi II, če:

minerali in nekatere druge snovi, ki niso 
našteti v Prilogi I, ali v oblikah, ki niso 
naštete v Prilogi II in Prilogi III, če:

Or. en

Obrazložitev

Za varstvo potrošnikov je treba nadzorovati vitamine/minerale in druge snovi in jih je zato 
treba dati na pozitiven seznam. Ni razloga, da se druge snovi obravnavajo drugače kot 
vitamini in minerali, glede na to, da je lahko veliko drugih bioaktivnih snovi škodljivih za 
zdravje ljudi, kot sta kofein ali ekstrakt šentjanževke.

Predlog spremembe, ki ga vložita Phillip Whitehead in Linda McAvan

Predlog spremembe 56
Člen 4, odstavek 1, uvodni del

Z odstopanjem od člena 3 odstavka 1 in do 
(sedem let po začetku veljavnosti te uredbe) 
lahko države članice dovolijo, da se na 
njihovem ozemlju uporabljajo vitamini in
minerali, ki niso našteti v Prilogi I, ali v 
oblikah, ki niso naštete v Prilogi II, če:

Z odstopanjem od člena 3(1) in do (sedem 
let po začetku veljavnosti te uredbe) lahko 
države članice dovolijo, da se na njihovem 
ozemlju uporabljajo vitamini, minerali in 
nekatere druge snovi, ki niso našteti v 
Prilogi I, ali v oblikah, ki niso naštete v 
Prilogi II in Prilogi III, če:

Or. en

Obrazložitev

Za varstvo potrošnikov je treba nadzorovati vitamine/minerale in druge snovi in jih je zato 
treba dati na pozitiven seznam. Ni razloga, da se druge snovi obravnavajo drugače kot 
vitamini in minerali, glede na to, da je lahko veliko drugih aktivnih snovi škodljivih za zdravje 
ljudi, kot je ekstrakt šentjanževke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 57
Člen 4, odstavek 1, točka (b a) (novo)

(ba) zadevna snov se ne uporablja v 
obveznem množičnem zdravljenju vsega 
prebivalstva.
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Or. en

Obrazložitev

Množično zdravljenje nedoločenih skupin prebivalstva bi moralo biti dovoljeno, razen če je 
znanstveno dokazano, da takšni dodatki nimajo negativnega učinka na občutljive skupine 
prebivalstva, kot so novorojenčki in majhni otroci.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 58
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

Države članice obvestijo Komisijo o 
dovoljeni uporabi vitaminov in mineralov 
na njihovem ozemlju, čeprav niso našteti v 
Prilogi I, ali v oblikah, ki niso naštete v 
Prilogi II. Komisija mora dati te podatke na 
voljo javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost in predvidljivost izvajalcem živilskih dejavnosti, je treba 
imeti pregleden sistem, ki omogoča izvajalcem pregled snovi, ki se lahko dodajo ali se ne 
smejo dodati živilom v posamezni državi članici EU.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 59
Člen 4, odstavek 2

Države članice lahko, v skladu s pravili 
Pogodbe, nadaljujejo uporabo obstoječih 
nacionalnih omejitev ali prepovedi trgovanja 
z živili z dodanimi vitamini in minerali, ki 
niso vključeni na seznam v Prilogi I, ali v 
oblikah, ki niso navedene v Prilogi II.

Med prehodnim obdobjem lahko druge 
države članice, na podlagi javne varnosti in 
v skladu s pravili Pogodbe, nadaljujejo 
uporabo obstoječih nacionalnih omejitev ali 
prepovedi trgovanja z živili z dodanimi 
vitamini in minerali, ki niso vključeni na 
seznam v Prilogi I, ali v oblikah, ki niso 
navedene v Prilogi II. Države članice 
obvestijo Komisijo o vsaki takšni 
nacionalni omejitvi ali prepovedi in 
Komisija da takšne podatke na razpolago 
javnosti.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead in Linda 
McAvan

Predlog spremembe 60
Člen 4, odstavek 2

Države članice lahko, v skladu s pravili 
Pogodbe, nadaljujejo uporabo obstoječih 
nacionalnih omejitev ali prepovedi trgovanja 
z živili z dodanimi vitamini in minerali, ki 
niso vključeni na seznam v Prilogi I, ali v 
oblikah, ki niso navedene v Prilogi II.

Države članice lahko, v skladu s pravili 
Pogodbe, nadaljujejo uporabo obstoječih 
nacionalnih omejitev ali prepovedi trgovanja 
z živili z dodanimi vitamini in minerali in 
nekaterimi drugimi snovmi, ki niso 
vključeni na seznam v Prilogi I, ali v 
oblikah, ki niso navedene v Prilogi II ali 
Prilogi III.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 61
Člen 5

Člen 5 Se črta.
Omejitve dodajanja vitaminov in mineralov
Vitamini in minerali se ne smejo dodati:
(a) svežim nepredelanim proizvodom, 
vključno, s sadjem, zelenjavo, mesom, 
perutnino in ribo, vendar ne le z njimi;
(b) pijačam, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % 
alkohola.
Dodatna živila ali kategorije živil, ki se jim 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz 
člena 16(2) in v smislu znanstvenih 
dokazov.

Or. de
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Obrazložitev

Odobritev prepovedi dodajanja snovi nekaterim živilom brez kakršne koli navedbe 
predpogojev za tako prepoved ni upravičena. To bi pomenilo precedenčni primer za 
prihodnje prepovedi na podlagi dvomov o varnosti brez znanstvenih dokazov, ki bi tako 
prepoved utemeljili. 

Tudi omogočanje popolnih prepovedi dodajanja snovi dodatnim živilom ali kategorijam živil, 
sproženih s postopkom komitologije, ni sprejemljivo. Ukrepi, ki vplivajo na temeljne pravice, 
kot je prepoved proizvodnje, niso ukrepi za izvajanje, ki se lahko sprejmejo v skladu s 
komitologijo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Guido Sacconi

Predlog spremembe 62
Člen 5, odstavek 1, točka (b) in odstavek 2

(b) pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % 
alkohola.
Dodatna živila ali kategorije živil, ki se jim 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) v smislu znanstvenih dokazov.

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati zlasti vitamini in minerali, 
se lahko določijo v skladu s postopkom iz 
člena 16(2) v skladu z znanstvenimi dokazi 
in glede na znanstvene dokaze, če obstaja 
verjetnost nevarnosti za javno zdravje.

Or. de

Obrazložitev

Prepoved se lahko določi le, če obstaja utemeljen razlog za bojazen, da je presežen dnevni 
vnos nevarnost za javno zdravje.

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

Predlog spremembe 63
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

b) pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % 
alkohola.

b) pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % 
alkohola, razen iz člena 3(2), in z 
odstopanjem od njega,
– tradicionalni proizvodi v količinah, ki ne 
presegajo 0,5 % teže/prostornine,
in če ni podatkov v zvezi hranilno 
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vrednostjo ali zdravjem.

Or. en

Obrazložitev

Združeno kraljestvo ima dolgo tradicijo pridelovanja zdravilnih vin, ki vključuje dodajanje
nekaterih mineralnih snovi (rdečemu) vinu po receptih iz 19. stoletja. Danes so minerali 
značilnost proizvoda, vendar se ne dodajajo za obogatitev in ni podatkov o tem. Predlog 
spremembe bi dopuščal nadaljevanje proizvodnje in trženja zdravilnega vina, vendar v skladu 
s količinskimi omejitvami v zvezi z dodajanjem mineralov in ob poudarjanju, da ne sme biti s 
tem povezanih podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem.

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

Predlog spremembe 64
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

b) pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % 
alkohola.

b) pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % 
alkohola, razen iz člena 3(2), in z 
odstopanjem od njega
– kot kazalci pristnosti, v količinah, ki ne 
presegajo 600 delcev na milijardo za 
posamezno snov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti možno uporabo vitaminov in mineralov v majhnih količinah, ker so kazalci 
pristnosti v žganih pijačah. Industrija žganih pijač (gina, vodke itd.) uporablja vrsto snovi kot 
kemične označevalce v proizvodih z znamko, da omogoči preverjanje pristnosti. Taki 
označevalci so dragoceno orodje v boju proti ponaredkom žganih pijač, ki lahko 
predstavljajo tveganje za potrošnike zaradi nenadzorovanih sestavin, vključno z metanolom, 
in zakonitim proizvajalcem vsako leto zadajo znatne izgube.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund

Predlog spremembe 65
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

(b) pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % 
alkohola.

(b) živila in pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
vol. % alkohola.
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Or. sv

Obrazložitev

Danes lahko tudi živila vsebujejo alkohol. Tak zahrbten primer je dodajanje alkohola 
sladoledu, ki je, razen tega, dan v promet za otroke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 66
Člen 5, odstavek 1, točka (b a) (novo)

(ba) proizvodi iz kakava in čokolade iz 
Direktive 2000/36/ES.

Or. sv

Obrazložitev

Nekaterim živilom ni primerno dodajati vitaminov in mineralov, ker bi to spodbujalo uživanje 
živil, ki lahko ogrozijo javno zdravje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 67
Člen 5, odstavek 1, točka (b b) (novo)

(bb) sladkarije.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 68
Člen 5, odstavek 1, točka (b c) (novo)

(bc) sladkor v različnih oblikah iz Direktive 
2001/111/ES.

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 69
Člen 5, odstavek 1, točka (b d) (novo)

(bd) brezalkoholne pijače.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 70
Člen 5, odstavek 2

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze.

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze v zvezi 
s tveganji za javno zdravje, po predhodnem 
dovoljenju organov oblasti.

Or. de

Obrazložitev

Prepoved bogatenja je upravičena, le če ima EFSA znanstvene dokaze tveganja za javno 
zdravje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies, John Bowis

Predlog spremembe 71
Člen 5, odstavek 2

Dodatna živila ali kategorije živil, ki se jim 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze.

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali 
temeljijo na varnosti javnosti ter se lahko 
določijo v skladu s postopkom iz člena 16(2) 
in glede na znanstvene dokaze.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje, da se omejitve uvedejo le, kjer je to resnično potrebno in upravičeno.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 72
Člen 5, odstavek 2

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze.

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze; 
prepoved je lahko razglašena le na podlagi 
rezultata postopkov ocenjevanja tveganja 
EU in mnenja o ustreznem znanstvenem 
mnenju, ki ga je določila Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Predpisne odločitve morajo biti znanstveno natančne in predmet medsebojnega pregleda 
strokovnjakov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 73
Člen 5, odstavek 2

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze.

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze, z 
določbo, da je uvedba prepovedi mogoča le, 
če obstaja nevarnost za javno zdravje.

Or. de

Obrazložitev

Dodajanje vitaminov in mineralov nekaterim živilom ali skupinam živil se lahko prepove, če 
obstajajo zadostni znanstveni dokazi, da dodajanje vitaminov in mineralov takim živilom 
predstavlja tveganje za javno zdravje. Ta merila so prav tako v skladu z najnovejšo sodno 
prakso Evropskega sodišča (Sodba z dne 5. februarja 2004 v primeru 24/00, 
Komisija/Francija).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 74
Člen 5, odstavek 2

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze.

Dodatna živila ali kategorije živil, katerim se 
ne smejo dodajati vitamini in minerali, se 
lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) in glede na znanstvene dokaze. 
Prepoved se lahko uvede le, če je dodajanje 
vitaminov in mineralov nevarnost za javno 
zdravje.

Or. de

Obrazložitev

Dodajanje vitaminov in mineralov nekaterim živilom ali skupinam živil se mora prepovedati 
le, ko obstajajo zadostni znanstveni dokazi, da je dodajanje vitaminov in mineralov takim 
živilom tveganje za javno zdravje. Ta merila so v skladu z najnovejšo sodno prakso 
Evropskega sodišča (Sodba z dne 5. februarja 2004 v primeru 24/00, Komisija/Francija).

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Bart Staes

Predlog spremembe 75
Člen 5 a (novo)

Člen 5a
Nekatere druge snovi, katerih uporaba je 

zakonita ali predmet omejitev
1. Najpozneje dve leti po sprejetju te uredbe 
določi Komisija, v skladu s postopkom iz 
člena 16, katere snovi ali sestavine, ki 
vsebujejo snov, ki ni vitamin ali mineral, so 
lahko uporabljene v hranilih, in te snovi ali 
sestavine navede:
(a) v delu A Priloge III, če je dodajanje teh 
snovi živilom ali njihova uporaba v 
proizvodnji živil dovoljena brez omejitev,
(b) ali v delu B Prilogi III, če je dodajanje 
teh snovi v živila ali njihova uporaba v 
proizvodnji živil predmet teh določb.
2. Interesne skupine lahko pošljejo 
utemeljeno zahtevo organom oblasti za 
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spremembo Priloge III.
3. Spremembe seznama iz odstavka 1 se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

Or. en

Obrazložitev

Vitamini in minerali, ki se dovolijo za obogatitev, so na pozitivnem seznamu. Potrošniki 
potrebujejo isto raven varstva za bioaktivne snovi, ki se dodajo zato, da dajo živilom posebne 
lastnosti. Izvlečke s hormonskimi učinki (v glavnem fitohormoni) ali bioaktivne snovi, kot so 
kofein, nikotin ali kinin, je treba previdno pregledati, preden se odobri kakršno koli dodajanje 
živilom. Zato je treba za takšne izvlečke ali spojin oblikovati pozitiven seznam, ki navaja 
omejitve uporabe in največje količine.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 76
Člen 5 a (novo)

1. Znotraj ...* vzpostavi Komisija, v 
skladu s postopkom iz člena 16(2), posebne
profile hranilnih snovi, ki jih morajo imeti 
živila ali nekatere kategorije živil, da lahko 
dopuščajo dodajanje vitaminov in 
mineralov ter spojin mineralnih in 
nemineralnih elementov ter nekaterih 
drugih snovi.
2. Profili hranilne vrednosti veljajo, še 
zlasti, za vsebnost spodaj navedenih 
hranilnih snovi v živilu:
a) esencialne aminokisline
b) maščobe, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,
c) ogljikove hidrate
d) soli/natrij,
e) esencialni elementi v sledeh.
3. Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje ter, še zlasti, na 
pomenu hranilnih in drugih snovi s 
prehrambenopsihološkim učinkom na 
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kronična obolenja. 
4. Pri določitvi profilov hranilnih snovi se 
Komisija posvetuje z organi oblasti, 
interesnimi skupinami, še zlasti z nosilci 
živilske dejavnosti in s potrošniškimi 
združenji.
5. Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).
______________
* 18 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. el

Obrazložitev

Hranilne snovi je treba raziskati posamično in na podlagi znanstvenih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Bart Staes

Predlog spremembe 77
Člen 6

1. Merila čistosti za snovi, ki so navedene v 
Prilogi II, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 16(2), razen kjer ne 
veljajo v skladu z odstavkom 2.

1. Merila čistosti za snovi, ki so navedene v 
Prilogi II in Prilogi III, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2), razen 
kjer ne veljajo v skladu z odstavkom 2.

2. Veljajo merila čistosti za snovi, navedene 
v Prilogi II, določene z zakonodajo 
Skupnosti zaradi njihove uporabe v 
proizvodnji živil za namene, ki niso zajeti v 
tej uredbi.

2. Veljajo merila čistosti za snovi, navedene 
v Prilogi II in Prilogi III, določene z 
zakonodajo Skupnosti zaradi njihove 
uporabe v proizvodnji živil za namene, ki 
niso zajeti v tej uredbi.

3. Za tiste snovi, navedene v Prilogi II, za 
katere merila čistosti niso določena z 
zakonodajo Skupnosti, in dokler taka 
zakonodaja ni sprejeta, veljajo splošno 
sprejemljiva merila čistosti, ki jih 
priporočajo mednarodni organi, in se lahko 
ohranijo tudi nacionalni predpisi, ki določajo 
strožja merila čistosti.

3. Za tiste snovi, navedene v Prilogi II in 
Prilogi III, za katere merila čistosti niso 
določena z zakonodajo Skupnosti, in dokler 
taka zakonodaja ni sprejeta, veljajo splošno 
sprejemljiva merila čistosti, ki jih 
priporočajo mednarodni organi, in se lahko 
ohranijo tudi nacionalni predpisi, ki določajo 
strožja merila čistosti.
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Or. en

Obrazložitev

Ista varnostna pravila morajo veljati za vitamine, minerale in druge snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Niels Busk

Predlog spremembe 78
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 1

1. Ko se vitamini in minerali dodajo živilom 
za namene, določene v členu 3(2), skupna 
vsebnost vitamina in minerala, ki je, ne 
glede na namen, prisotna v živilu ob času 
nakupa ne presega vsebnosti, ki so določene. 
Za koncentrirane ali dehidrirane proizvode 
veljajo mejne vrednosti, ki so določene, za 
živila ob času, ko so bila v skladu z navodili 
proizvajalca pripravljena za uživanje.

1. Ko se vitamini in minerali dodajo živilom 
za namene, določene v členu 3(2), skupna 
vsebnost vitamina in minerala, ki je, ne 
glede na namen, prisotna v živilu ob času 
nakupa ne presega vsebnosti, ki so določene. 
Za koncentrirane ali dehidrirane proizvode 
veljajo mejne vrednosti, ki so določene, za 
živila ob času, ko so bila v skladu z navodili 
proizvajalca pripravljena za uživanje. 
Najvišja vsebnost za vsako skupino živil je 
določena na stopnji, ki zagotavlja, da 
skupni vnos iz naravnih virov in 
obogatenih živil ter prehranskih dopolnil 
ne presega zgornje dopustne stopnje za 
zadevno hranilno snov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je določiti mehanizem za porazdelitev vsebnosti neke snovi, dovoljene v posebnih 
skupinah živil. Glede na to, da so mejne vrednosti določene na podlagi varovanja zdravja, je 
tak mehanizem nujno potreben, zato da zagotavlja, da potrošniki ne presegajo najvišjih 
stopenj.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 79
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 2

Največje količine vitaminov in mineralov, 
navedenih v prvem pododstavku, in vsi 
pogoji, ki omejujejo ali prepovedujejo 
dodajanje določenega vitamina ali 

Največje količine vitaminov in mineralov, 
navedenih v prvem pododstavku, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2) v 6 mesecih od datuma, na katerega 
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minerala živilu ali kategoriji živil, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

začne veljati ta uredba.

Or. es

Obrazložitev

Mejne vrednosti vitaminov in mineralov je treba vzpostaviti v šestih mesecih za zagotavljanje 
doslednosti s členom 19 Uredbe, v skladu s katerim začne Uredba veljati prvega dne šestega 
meseca po datumu objave. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 80
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 2

Največje količine vitaminov in mineralov, 
navedenih v prvem pododstavku, in vsi 
pogoji, ki omejujejo ali prepovedujejo 
dodajanje določenega vitamina ali minerala 
živilu ali kategoriji živil, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2).

Največje količine vitaminov in mineralov, 
navedenih v prvem pododstavku, in vsi 
pogoji, ki omejujejo ali prepovedujejo 
dodajanje določenega vitamina ali minerala 
živilu ali kategoriji živil, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2) v šestih 
mesecih od začetka veljavnosti Uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Bistvene mejne vrednosti in najnižje količine za varovanje zdravja potrošnikov je treba 
vzpostaviti najkasneje 6 mesecev po začetku veljavnosti Uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 81
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 2

Največje količine vitaminov in mineralov, 
navedenih v prvem pododstavku, in vsi 
pogoji, ki omejujejo ali prepovedujejo 
dodajanje določenega vitamina ali minerala 
živilu ali kategoriji živil, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2).

Največje količine vitaminov in mineralov, 
navedenih v prvem pododstavku, in vsi 
pogoji, ki omejujejo ali prepovedujejo 
dodajanje določenega vitamina ali minerala 
živilu ali kategoriji živil temeljijo na 
razlogih javne varnosti in se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2) v šestih 
mesecih po začetku veljavnosti Uredbe.



AM\558569SL.doc 29/55 PE 353.662v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Omejitve morajo temeljiti na razlogih javne varnosti.
Postavljanje mejnih vrednosti in najnižjih količin mora biti določeno v časovnem okviru šestih 
mesecev, da je skladno s členom 19, ki določa, da velja Uredba prvega dne šestega meseca po 
objavi v Uradnem listu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 82
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 2

Največje količine vitaminov in mineralov, 
navedenih v prvem pododstavku, in vsi 
pogoji, ki omejujejo ali prepovedujejo 
dodajanje določenega vitamina ali minerala 
živilu ali kategoriji živil, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2).

Največje količine vitaminov in mineralov, 
navedenih v prvem pododstavku, in vsi 
pogoji, ki omejujejo ali prepovedujejo 
dodajanje določenega vitamina ali minerala 
živilu ali kategoriji živil, temeljijo na 
razlogih javne varnosti in se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2).

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje, da se omejitve uvedejo le, kjer je to resnično potrebno in upravičeno.

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

Predlog spremembe 83
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Kateri koli pogoj, ki omejuje dodajanje 
posebnega vitamina ali minerala živilu ali 
skupini živil, se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 16(2).

Or. es

Obrazložitev

Pogoje in omejitve je treba utemeljiti z upravičenimi razlogi za vsako hranilno snov posebej, 
kjer je primerno, na osnovi popolnoma upravičenih razlogov varnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 84
Člen 7, odstavek 2, točka (b)

b) količine vitaminov in mineralov, ki 
se dodajo prehrani iz drugih virov.

b) količine vitaminov in mineralov. ki 
se dodajo prehrani iz drugih virov in vnosi 
prek neprehrambenih virov.

Or. {EN}en

Obrazložitev

Nekatere snovi, kot je fluor, se vnesejo iz neprehrambenih virov, kot je zobna pasta. Treba je 
upoštevati skupno količino zaužitih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Niels Busk

Predlog spremembe 85
Člen 7, odstavek 4

4. Pri določitvi v odstavku 1 navedenih 
mejnih vrednosti vitaminov in mineralov, 
katerih referenčno dodajanje prebivalstvu 
je blizu varne mejne vrednosti, se po potrebi
upošteva tudi naslednje:

4. Pri določitvi v odstavku 1 navedenih 
mejnih vrednosti vitaminov in mineralov, se 
upošteva tudi naslednje:

a) zahteve po dodajanju nekaterih vitaminov 
ali mineralov k živilom zaradi ponovne 
vzpostavitve in/ali s prehrano usklajene 
enakovrednosti nadomestka živila;

a) zahteve po obveznem dodajanju nekaterih 
vitaminov in mineralov k živilom na ravni 
Skupnosti in na nacionalni ravni, da bi se 
upoštevalo pomanjkanje nekaterih 
vitaminov ali mineralov pri prebivalstvu ali 
nekatera skupinah prebivalstva;

b) delež posameznih proizvodov v celotni 
prehrani prebivalstva na splošno ali 
nekaterih skupin prebivalstva;

b) delež posameznega proizvoda v celotni 
prehrani prebivalstva na splošno ali 
nekaterih skupin prebivalstva;

c) profil hranilnih snovi proizvoda, določen 
v skladu z Uredbo (ES) št. .../2003 o 
podatkih v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil;

c) profil hranilnih snovi živila;

ca) zahteva po dodajanju nekaterih 
vitaminov in mineralov za ponovno 
vzpostavitev.
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Kot posledica tega ocenjevanja se bo 
pripravil seznam, ki navaja količine 
posameznih vitaminov in mineralov, ki se 
lahko dodajo k različnim kategorijam živil 
in/ali posameznim živilom.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vzpostaviti mehanizem, ki zagotavlja zaščito potrošnikov, medtem ko hkrati industriji 
in nacionalnim organom zagotavlja pregledne in predvidljive smernice za trženje obogatenih 
živil. To se lahko doseže z dvostopenjskim postopkom, v skladu s katerim je EFSA najprej 
vzpostavila zgornje ravni varnosti, zgornje meje, potem pa primerjala zgornje meje z ravnjo 
vnosa z običajno prehrano, izračunano iz naravne vsebnosti hranilne snovi v prehrani in ocen 
prehranskih vzorcev prebivalstva. Treba je vključiti prispevek prehranskih dopolnil k 
skupnemu vnosu. Pomembno je tudi upoštevati razlike med vnosom hranilnih snovi v različnih 
starostnih skupinah ter večjo dovzetnost otrok in adolescentov do škodljivih vplivov nekaterih 
hranilnih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 86
Člen 7, odstavek 4, točka (a)

Ne vpliva na angleško različico.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vložijo Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del 
Pilar Ayuso González, Avril Doyle, Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 87
Člen 7, odstavek 4, točka (c)

c) profil hranilnih snovi proizvoda, določen 
v skladu z Uredbo (ES) št. .../2003 o 
podatkih v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil; 

Se črta.

Or. de
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Obrazložitev

Ni potrebno v tej uredbi, ker ta uredba temelji na varnosti in ne obravnava vidika obveščanja 
potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 88
Člen 7, odstavek 4, pododstavek 1 a (novo)

Deklarirana vsebnost vitaminov in 
mineralov bo izmerjena ob koncu roka 
uporabnosti proizvoda in bo ocenjena glede 
na sprejemljiva odstopanja.

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje profilov hranilnih snovi je naloga predloga Uredbe o podatkih v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil.
Zelo pomembno za Uredbo je navesti čas izmere vsebnosti vitaminov ali mineralov, tj. raven, 
ki se doda v proizvod, ali raven ob koncu roka uporabnosti proizvoda. Če gre za slednjo, 
potem bo v nekaterih primerih zahtevano dodajanje višje ravni vitaminov za dosego navedene 
ravni ob koncu roka uporabnosti. Treba se je dogovoriti o sprejemljivi ravni odstopanja 
posameznega vitamina in minerala ter to vključiti v opredelitev „varne“ ravni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 89
Člen 7, odstavek 4 a (novo)

4a. Komisija določi mejno vrednost iz 
odstavka 1 in priporočeni dnevni vnos na 
podlagi ocene Agencije. Komisija pripravi 
tudi seznam količinskih omejitev v zvezi s 
količino vitaminov, mineralov in „drugih 
snovi“, ki jih lahko vsebujejo različne 
skupine živil. Te vrednosti in osnova za 
lestvico količin se objavita.

Or. da
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Obrazložitev

Za preprečitev zlorabe vitaminov in mineralov je treba določiti varne mejne vrednosti. S tem 
pristopom imajo Komisija in proizvajalci hrane resnično odgovornost. Drugače pa so 
potrošniki naprošeni, da sami beležijo odstotek vitaminov in mineralov, ki so ga zaužile. To je 
nerealno in je lahko zato nevarno za javno zdravje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María del Pilar Ayuso González, John Bowis, Françoise 
Grossetête

Predlog spremembe 90
Člen 7, odstavek 5

5. Posledica dodajanja vitamina ali minerala 
k živilu za obogatitev je prisotnost tega 
vitamina ali minerala v hrani vsaj v znatni 
količini, kot je to opredeljeno v Prilogi k 
Direktivi 90/496/EGS. Najmanjše količine, 
vključno z vsemi nižjimi količinami, se z 
odstopanjem od znatnih količin, omenjenih 
zgoraj, za določena živila ali kategorije živil 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

5. Posledica dodajanja vitamina ali minerala 
k živilu za dosego obogatitve je prisotnost 
tega vitamina ali minerala v hrani vsaj v 
znatni količini, tj. 15 % referenčne 
vrednosti hranilne snovi na 100 g (trdne 
snovi), ali 7,5 % referenčne vrednosti 
hranilne snovi na 100 ml (tekočine), ali 5 
% referenčne vrednosti hranilne snovi na 
100 kcal (12 % referenčne vrednosti 
hranilne snovi 1MJ), ali 15 % referenčne 
vrednosti hranilne snovi na porcijo. 
Najmanjše količine, vključno z vsemi 
nižjimi količinami, se z odstopanjem od 
znatnih količin, omenjenih zgoraj, za 
določena živila ali kategorije živil sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 16(2).

Or. en

Obrazložitev

Referenčne ravni je treba uskladiti s smernicami iz Codexa Alimentariusa, tako da morajo
različne ravni veljati za trdne proizvode v nasprotju s tekočimi proizvodi, ker je velikost 
porcije tekočin (pijače) običajno večja kot pri trdnih proizvodih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 91
Člen 7, odstavek 5
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5. Posledica dodajanja vitamina ali minerala 
k živilu za obogatitev je prisotnost tega 
vitamina ali minerala v hrani vsaj v znatni 
količini, kot je to opredeljeno v Prilogi k 
Direktivi 90/496/EGS. Najmanjše količine, 
vključno z vsemi nižjimi količinami, se z 
odstopanjem od znatnih količin, omenjenih 
zgoraj, za določena živila ali kategorije živil 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

5. Posledica dodajanja vitamina ali minerala 
k živilu za obogatitev je prisotnost tega 
vitamina ali minerala v hrani vsaj v znatni 
količini, kot je to opredeljeno v Prilogi k 
Direktivi 90/496/EGS. Za pijače je treba kot 
znatno količino določiti 7,5 % priporočene 
dnevne količine na porcijo, ne glede na to, 
ali je v embalaži ena porcija ali več porcij. 
Najmanjše količine, vključno z vsemi 
nižjimi količinami, se z odstopanjem od 
znatnih količin, omenjenih zgoraj, za 
določena živila ali kategorije živil sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 16(2).

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo pijače večji vzorec porabe, je to primernejša raven in je neposredno povezana z 
zaužitimi količinami. Razen tega odpravlja sedanjo zmedo potrošnikov, kjer je pri embalaži, 
ki vsebuje eno porcijo, drugačna formulacija kot pri proizvodih z embalažo, ki vsebuje več 
porcij.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Predlog spremembe 92
Člen 7 a (novo)

Člen 7a
Največje in najmanjše količine nekaterih 

drugih snovi
1. Komisija v 2 letih po sprejetju te uredbe v 
skladu s postopkom iz člena 16(2) določi 
največje in najmanjše količine nekaterih 
drugih snovi, ki se lahko uporabljajo kot 
sestavine obogatenih živil. 
2. Največje količine iz odstavka 1 se 
določijo ob upoštevanju naslednjega:
a) zgornje ravni vnosa nekaterih drugih 
snovi, določene z znanstveno oceno 
tveganja na podlagi splošno sprejemljivih 
znanstvenih podatkov, ob upoštevanju, kot 
je primerno, različnih stopenj občutljivosti 
različnih skupin potrošnikov;
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b) vnose nekaterih drugih snovi iz drugih 
prehranskih virov.
3. Spremembe seznama iz odstavka 1 se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
16(2). 

Or. en

Obrazložitev

Ista varnostna pravila morajo veljati za vitamine, minerale in druge snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 93
Člen 8

Člen 8 Se črta.
Označevanje, predstavitev in oglaševanje
1. Označevanje, predstavljanje in 
oglaševanje živil z dodanimi vitamini in 
minerali ne sme vsebovati nobenega 
podatka, ki trdi ali nakazuje, da dodajanje 
primernih količin hranilnih snovi pri 
uravnoteženi, raznoliki prehrani ni 
mogoče. Po potrebi se lahko določi izjemna 
ureditev v zvezi s posebno hranilno snovjo v 
skladu s postopkom iz člena 16(2).
2. Označevanje, predstavljanje in 
oglaševanje živil z dodanimi vitamini in 
minerali ne sme zavajati ali goljufati 
potrošnika v zvezi s koristmi hranilnih 
snovi, ki jih ima živilo zaradi dodajanja teh 
hranilnih snovi.
3. Označevanje proizvodov, ki so jim bili 
dodani vitamini in minerali, mora 
vključevati izjavo, da so takšna dodajanja v 
skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (ES) 
št. .../2003 o podatkih v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil. 
4. Označba hranilne vrednosti proizvodov z 
dodanimi vitamini in minerali, ki sodijo v 
področje uporabe te uredbe, je obvezna. 
Podatki, ki jih je treba navesti, morajo 
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zajemati podatke iz skupine 2 člena 4(1) 
omenjene direktive, navesti je treba skupne 
količine vitaminov in mineralov, ki so 
dodani živilom. 
5. Ta člen velja brez poseganja v Direktivo 
2000/13/ES, Uredbo (ES) št. .../2003 o 
podatkih v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil in druge določbe živilske 
zakonodaje, ki veljajo za določene 
kategorije živil.
6. Pravila za izvajanje tega člena se lahko 
določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

Or. de

Obrazložitev

V korist boljše zakonodaje se je treba izogniti dvojni zakonodaji. Ta člen v bistvu samo 
ponavlja obstoječe določbe in je zato odvečen. Ustrezne določbe so v obstoječi direktivi o 
označevanju ali v uredbi o podatkih v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem živil, o kateri se 
sedaj razpravlja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González, John 
Bowis

Predlog spremembe 94
Člen 8, odstavek 3

3. Označevanje proizvodov, ki so jim bili 
dodani vitamini in minerali, mora 
vključevati izjavo, da so takšna dodajanja v 
skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (ES) 
št. .../2003 o podatkih v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil.

Se črta.

Or. de

Obrazložitev

Sklicevanje na predlog o podatkih v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem iz člena 8(3) ni 
sorazmerno in bi lahko resno omejilo pravico o obveščenosti potrošnikov o prisotnosti 
vitaminov in mineralov v nekaterih prehrambenih proizvodih. Razen tega je v členu 8(5) 
poskrbljeno za ustrezno zakonodajo v zvezi s tem.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 95
Člen 8, odstavek 3

3. Označevanje proizvodov, ki so jim bili 
dodani vitamini in minerali, mora 
vključevati izjavo, da so takšna dodajanja v 
skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (ES) 
št. .../2003 o podatkih v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil.

3. Označevanje proizvodov, ki so jim bili
dodani vitamini in minerali, mora 
vključevati izjavo, da so takšna dodajanja v 
skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (ES) 
št. .../2003 o podatkih v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil.

Označbe proizvodov so naslednje: 
– „zajamčeno vsebuje ...“, v primeru 
ponovne vzpostavitve,
– „obogateno z ...“, v primeru obogatitve.

Or. fr

Obrazložitev

Označbe proizvodov, katerim je dodana hranilna snov, morajo biti zajete v Uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Bart Staes

Predlog spremembe 96
Člen 8, odstavek 4

4. Označba hranilne vrednosti proizvodov z 
dodanimi vitamini in minerali, ki sodijo v 
področje uporabe te uredbe, je obvezna. 
Podatki, ki jih je treba navesti, morajo 
zajemati podatke iz skupine 2 člena 4(1) 
omenjene direktive, navesti je treba skupne 
količine vitaminov in mineralov, ki so 
dodani živilom.

4. Označba hranilne vrednosti proizvodov z 
dodanimi vitamini in minerali, ki sodijo v 
področje uporabe te uredbe, je obvezna. 
Podatki, ki jih je treba navesti, morajo 
zajemati podatke iz skupine 2 člena 4(1) 
omenjene direktive, navesti je treba skupne 
količine vitaminov, mineralov in nekaterih 
drugih snovi, ki so dodani živilom. Razen 
tega je treba zagotoviti naslednje podatke:
(a) podatke o vitaminih, mineralih in 
nekaterih drugih snoveh je treba dati na 
porcijo v absolutnih številkah in kot 
odstotek priporočenega dnevnega vnosa. 
Razen tega morajo biti podatki izraženi na 
100 g ali na 100 ml, izmerjeni ob koncu 
roka uporabnosti proizvoda;
(b) opozorilo, da se ne preseže priporočeni 
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dnevni vnos;
(c) poseben nasvet za ranljive skupine in, če 
je potrebno, opozorila;
(d) na vseh prostovoljno obogatenih 
proizvodih mora biti napisana, da proizvod 
„ni nadomestek za uravnoteženo, raznoliko 
prehrano“;
(e) če so dodani vitamini, minerali ali 
nekatere druge snovi, ki niso naravno 
prisotne v proizvodu, mora biti na embalaži 
proizvoda jasno napisano, kateri vitamini 
in minerali so dodani;
(f) treba je jasno razlikovati med naravno 
vsebnostjo vitaminov, mineralov ali 
nekaterih drugih snovi v hrani in dodano 
količino.

Or. en

Obrazložitev

Ista pravila morajo veljati za vitamine, minerale in druge bioaktivne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis, Chris Davies

Predlog spremembe 97
Člen 8, odstavek 4

4. Označba hranilne vrednosti proizvodov z 
dodanimi vitamini in minerali, ki sodijo v 
področje uporabe te uredbe, je obvezna. 
Podatki, ki jih je treba navesti, morajo 
zajemati podatke iz skupine 2 člena 4(1) 
omenjene direktive, navesti je treba skupne 
količine vitaminov in mineralov, ki so 
dodani živilom.

4. Označba hranilne vrednosti proizvodov z 
dodanimi vitamini in minerali, ki sodijo v 
področje uporabe te uredbe, je obvezna. 
Podatki, ki jih je treba navesti, morajo 
zajemati podatke iz skupine 2 člena 4(1) 
omenjene direktive, navesti je treba skupne 
količine vitaminov in mineralov ob koncu 
roka uporabnosti živila, ki so dodani 
živilom.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da potrošniki dobijo vsaj označeno količino vitaminov ali mineralov.
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Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Predlog spremembe 98
Člen 8, odstavek 6

6. Pravila za izvajanje tega člena se lahko 
določijo v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nepotrebno. Ukrepi, predlagani v členu 8, so jasni in jih lahko neposredno uporabljajo 
proizvajalci.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 99
Člen 9, odstavek 2

2. Kjer predpisi Skupnosti niso na voljo, 
lahko države članice sprejmejo določbe o 
obveznem dodajanju vitaminov in mineralov 
k določenim živilom ali kategorijam živil v 
skladu s postopkom iz člena 14.

2. Kjer predpisi Skupnosti niso na voljo, 
lahko države članice sprejmejo določbe o 
obveznem dodajanju vitaminov in mineralov 
k določenim živilom ali kategorijam živil v 
skladu s postopkom iz člena 14.

Pristojnost stalnega odbora, da prepove ta 
živila/kategorije živil, se ne sme razširiti na 
proizvode, katerih obogatitev je obvezna v 
eni državi članici ali v več državah 
članicah, brez posebnega varnostnega 
razloga.

Države članice v šestih mesecih po začetku 
veljave te uredbe obvestijo Komisijo o že 
obstoječih ustreznih nacionalnih predpisih.

Države članice v šestih mesecih po začetku 
veljave te uredbe obvestijo Komisijo o že 
obstoječih ustreznih nacionalnih predpisih. 
Komisija objavi te podatke.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo zanesljivo vedeti, da stalni odbor njihovih proizvodov ne more 
neopravičeno zavrniti, če upoštevajo pravno zahtevo lastne države članice o izvajanju 
obvezne obogatitve.
Ob tem je dostopnost javnosti do tega podatka v korist preglednosti, v skladu s splošnimi 
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načeli iz Uredbe št. 178/2002/ES.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 100
Člen 9, odstavek 2, pododstavek 2

Države članice v šestih mesecih po začetku 
veljave te uredbe obvestijo Komisijo o že 
obstoječih ustreznih nacionalnih predpisih.

Države članice v šestih mesecih po začetku 
veljave te uredbe obvestijo Komisijo o že 
obstoječih ustreznih nacionalnih predpisih. 
Komisija objavi te podatke.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Bart Staes

Predlog spremembe 101
Člen 10

Člen 10 črtano
Omejene in prepovedane snovi

1. Kjer se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo snov kot vitamine ali minerale, 
doda živilom ali se uporablja pri izdelavi 
živil pod pogoji, ki vodijo do uživanja 
količin te snovi, ki so veliko pod 
normalnimi pogoji pametno zaužitih 
količin pri uravnovešeni in raznoliki 
prehrani, in se po opravljeni oceni 
predloženih podatkov s strani Agencije
izkaže, da takšna uporaba škoduje 
zdravju, se snov in/ali sestavino, ki to snov 
vsebuje, po potrebi v skladu s postopkom 
iz člena 16(2):
(a) doda v del A Priloge III in prepove 
dodajanje te snovi živilom ali njeno 
uporabo v proizvodnji živil;
b) doda v del B Priloge III in dovoli 
dodajanje te snovi živilom ali njeno 
uporabo v proizvodnji živil le pod tam 
navedenimi pogoji in mejnimi vrednostmi.
2. Predpisi Skupnosti, ki veljajo za 
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določena živila, lahko vsebujejo omejitve 
ali prepoved uporabe nekaterih snovi, ki 
ne sodijo med snovi, določene v tej uredbi. 
Kjer predpisi Skupnosti niso na voljo, 
lahko države članice sprejmejo takšne 
prepovedi ali omejitve v skladu s 
postopkom iz člena 14.

Or. en

Obrazložitev

„Nekatere druge snovi“ je treba vključiti v poglavje II, da se uporabijo ista varnostna pravila 
za vitamine, minerale in druge snovi. Poglavje III je zato odvečno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Niels Busk

Predlog spremembe 102
Člen 10

1. Kjer se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo kot vitamine ali minerale, doda 
živilom ali se uporabi pri izdelavi živil pod 
pogoji, ki vodijo do uživanja količin te 
snovi, bistveno večjimi od količin, ki so 
veliko pod normalnimi pogoji pametno 
zaužitih količin pri uravnoteženi in 
raznoliki prehrani, in se po opravljeni 
oceni predloženih podatkov s strani 
Agencije izkaže, da takšna uporaba škoduje 
zdravju, se snov in/ali sestavino, ki to snov 
vsebuje, po potrebi v skladu s postopkom iz 
člena 16(2):

1. Druge snovi in sestavine, ki vsebujejo 
snovi, ki niso vitamini in minerali, se lahko 
dodajo živilom, če Agencija ni predložila 
negativnega mnenja, ob upoštevanju 
uporabe snovi, na podlagi dokumentacije z 
znanstvenimi podatki, ki prikazujejo 
varnost snovi in ki so jo predložili nosilci 
živilske dejavnosti ali druge zainteresirane 
stranke. Komisija sestavi seznam, ki 
vključuje odobrene snovi in pogoje za 
njihovo uporabo.

(a) doda v del A Priloge III in prepove 
dodajanje te snovi živilom ali njeno 
uporabo v proizvodnji živil;
(b) doda v del B Priloge III in dovoli 
dodajanje te snovi živilom ali njeno 
uporabo v proizvodnji živil le pod tam 
navedenimi pogoji in mejnimi vrednostmi.
2. Predpisi Skupnosti, ki veljajo za 
določena živila, lahko vsebujejo omejitve ali 
prepoved uporabe nekaterih snovi poleg 
tistih, ki so določene v tej uredbi. Kjer 
predpisi Skupnosti niso na voljo, lahko 

2. Nosilnci živilske dejavnosti, ali druge 
zainteresirane stranke, lahko kadar koli 
Komisiji predložijo znanstvene podatke, ki 
prikazujejo varnost snovi, ki jo želijo dodati 
živilu.
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države članice zagotovijo takšne prepovedi 
ali omejitve v skladu s postopkom iz člena 
14.

Or. en

Obrazložitev

Da se predlog uskladi z obstoječo zakonodajo Skupnosti za živila, bo uveden pozitivni 
seznam. Ob tem zagotovi to, da so lahko za uporabo odobrene le snovi, za katere je dokazano, 
da ne predstavljajo zdravstvenih tveganj. Tudi to je v skladu s splošno politiko ES v zvezi z 
dodajanjem snovi v živila, ki temelji na odobritvi, kot predpogoju za trženje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 103
Člen 10, odstavek 1

1. Kjer se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo kot vitamine ali minerale, doda 
živilom ali se uporabi pri izdelavi živil pod 
pogoji, ki vodijo do uživanja količin te 
snovi, bistveno večjimi od količin, ki so 
veliko pod normalnimi pogoji pametno 
zaužitih količin pri uravnoteženi in raznoliki 
prehrani, in se po opravljeni oceni 
predloženih podatkov s strani Agencije 
izkaže, da takšna uporaba škoduje zdravju, 
se snov in/ali sestavino, ki to snov vsebuje, 
po potrebi v skladu s postopkom iz člena 
16(2):

1. Kjer se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo kot vitamine ali minerale, doda 
živilom ali se uporabi pri izdelavi živil pod 
pogoji, ki vodijo do uživanja količin te 
snovi, bistveno večjimi od količin, ki so 
veliko pod normalnimi pogoji pametno 
zaužitih količin pri uravnoteženi in raznoliki 
prehrani, in se po opravljeni oceni 
predloženih podatkov s strani organa oblasti 
izkaže, da takšna uporaba škoduje zdravju, 
ob upoštevanju različnih stopenj 
občutljivosti različnih skupin potrošnikov, 
se snov in/ali sestavina, ki to snov vsebuje, 
po potrebi v skladu s postopkom iz člena 
16(2):

a) doda v del A Priloge III in prepove 
dodajanje te snovi živilom ali njeno uporabo 
v proizvodnji živil;

(a) doda v del A Priloge III in prepove 
dodajanje te snovi živilom ali njeno uporabo 
v proizvodnji prepove; 

b) doda v del B Priloge III in dovoli 
dodajanje te snovi živilom ali njeno uporabo 
v proizvodnji živil le pod tam navedenimi 
pogoji in mejnimi vrednostmi.

(b) doda v del B Priloge III in dovoli 
dodajanje te snovi živilom ali njeno uporabo 
v proizvodnji živil le pod tam navedenimi 
pogoji in mejnimi vrednostmi. Množično 
zdravljenje z dodajanjem zadevne snovi k 
javno zagotovljenim osnovnim potrebam, 
kot pitna voda, ni dovoljeno, razen če je 
mogoče znanstveno dokazati, da takšno 
dodajanje nima neželenega učinka na 



AM\558569SL.doc 43/55 PE 353.662v01-00

SL

zdravje občutljivih skupin prebivalstva.

Or. en

Obrazložitev

Množično zdravljenje, kot splošno, ni primerno za varovanje zdravja zlasti občutljivih skupin 
prebivalstva in mora biti predmet znanstvenega pregleda na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Frédérique Ries, Richard Seeber, John Bowis

Predlog spremembe 104
Člen 10, odstavek 1, točka (b)

(b) doda v del B Priloge III in dovoli 
dodajanje te snovi živilom ali njeno uporabo 
v proizvodnji živil le pod tam navedenimi 
pogoji in mejnimi vrednostmi.

b) doda v del B Priloge III in dovoli 
dodajanje te snovi živilom ali njeno uporabo 
v proizvodnji živil le pod tam navedenimi 
pogoji in so predmet zgoraj navedenih 
mejnih vrednosti. Zato mora Agencija 
določiti zgornje mejne vrednosti za te snovi.

Or. en

Obrazložitev

Za vitamine in minerale (glej člen 7) je treba zgornjo raven snovi določiti, kjer je EFSA 
ugotovila varnostno tveganje in kjer je to znanstveno dokazljivo. Zgornje ravni se lahko 
določijo le za tiste snovi, za katere je EFSA ugotovila, da obstaja varnostno tveganje (del B 
Priloge III). V primerih, kjer so snovi še v postopku preverjanja (del C Priloge III), končno 
poročilo EFSA ni na voljo in zato ni mogoče določiti zgornjih ravni.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk

Predlog spremembe 105
Člen 11

Člen 11 črtano
Snovi, ki jih preveri Skupnost

1. Kjer se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo kot vitamine ali minerale, doda 
živilom ali se uporabi pri izdelavi živil pod 
pogoji, ki vodijo do uživanja količin te 
snovi, bistveno večjimi od količin, ki so 
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veliko pod normalnimi pogoji pametno 
zaužitih količin pri uravnoteženi in 
raznoliki prehrani, in se po opravljeni 
oceni predloženih podatkov s strani 
Agencije izkaže, da takšna uporaba še 
naprej ostaja znanstvena negotovost, se 
doda snov v del C Priloge III- v skladu s 
postopkom iz člena 16(2). 
2. Nosilci živilske dejavnosti ali druge 
zainteresirane Agenciji v oceno dokument 
z znanstvenimi podatki, ki prikazujejo 
varnost snovi, navedene v delu C Priloge 
III, pod pogoji uporabe v živilu ali 
kategoriji živil, in pojasnjujejo namen te 
uporabe. 
3. V štirih letih po datumu, ko je bila snov 
dodana v del C Priloge III, se v skladu s 
postopkom iz člena 16(2) in ob 
upoštevanju mnenja Agencije o 
dokumentih, ki so bili v skladu z 
odstavkom 2 predloženi za ocenjevanje, 
sprejme odločitev o tem, da se splošno 
dovoli uporaba snovi, navedene v delu C 
Priloge III, in ali se po potrebi doda na 
seznam v del A ali B Priloge III.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 106
Člen 11, odstavek 1

1. Kjer se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo kot vitamine ali minerale, doda 
živilom ali se uporabi pri izdelavi živil pod 
pogoji, ki vodijo do uživanja količin te 
snovi, bistveno večjimi od količin, ki so 
veliko pod normalnimi pogoji pametno 
zaužitih količin pri uravnoteženi in raznoliki 
prehrani, in se po opravljeni oceni 
predloženih podatkov s strani Agencije 
izkaže, da takšna uporaba še naprej ostaja 
znanstvena negotovost, se doda snov v del C 
Priloge III v skladu s postopkom iz člena 

1. Kjer se snov ali sestavina, ki vsebuje 
drugo kot vitamine ali minerale, doda 
živilom ali se uporabi pri izdelavi živil pod 
pogoji, ki vodijo do uživanja količin te 
snovi, bistveno večjimi od količin, ki so 
veliko pod normalnimi pogoji pametno 
zaužitih količin pri uravnoteženi in raznoliki 
prehrani, in se po opravljeni oceni 
predloženih podatkov s strani Agencije 
izkaže, da takšna uporaba še naprej ostaja 
znanstvena negotovost, ob upoštevanju 
različnih ravni občutljivosti različnih 
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16(2). skupin potrošnikov, se doda snov v del C 
Priloge III v skladu s postopkom iz člena 
16(2).

Or. en

Obrazložitev

Zlasti je treba paziti na varovanje zdravja občutljivih skupin prebivalstva, kot so novorojenčki 
in majhni otroci.

Predlog spremembe, ki ga vložita Phillip Whitehead, Linda McAvan

Predlog spremembe 107
Člen 12, odstavek 2, točka (a)

a) Vitamini in minerali, ki se lahko dodajo 
živilom v skladu s Prilogo I.

a) Vitamini, minerali in nekatere druge 
snovi, ki se lahko dodajo živilom v skladu s 
Prilogo I in Prilogo III ter pogoji za njihovo 
vključevanje.

Or. en

Obrazložitev

Ista načela kot za druge snovi morajo veljat tudi za vitamine, minerale in druge snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Phillip Whitehead, Linda McAvan

Predlog spremembe 108
Člen 12, odstavek 2, točka (f)

f) Podatki o snoveh iz Priloge III in razlogi 
za njihovo vključitev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 109
Člen 12, odstavek 2, točka (f a) (novo) in (f b) (novo)

(fa) Seznam vitaminov, mineralov in 
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nekaterih drugih snovi, katerih dodajanje 
je na podlagi nacionalnih določb v skladu 
s členom 9.

(fb) Seznam snovi, katerih dodajanje je 
prepovedano in omejeno na nacionalni 
ravni v skladu s členom 4.

Or. nl

Obrazložitev

Predlogi sprememb, ki jih predlaga poročevalec so sestavljeni v istem duhu kot predloga iz 
členov 4 in 9; njihov namen je ustanovitev preglednega sistema.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 110
Člen 12, odstavek 2, točka (f a) (novo) in (f b) (novo)

(fa) seznam snovi, katerih dodajanje je 
obvezno na nacionalni ravni;
(fb) seznam snovi, katerih dodajanje je 
prepovedano na nacionalni ravni.

Or. es

Obrazložitev

V korist boljše preglednosti in skladnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 111
Člen 12, odstavek 2, točka (f a) (novo) in (f b) (novo)

(fa) seznam snovi, katerih dodajanje je 
obvezno na nacionalni ravni;
(fb) seznam snovi, katerih dodajanje je 
prepovedano na nacionalni ravni.

Or. fr
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Obrazložitev

Usklajenost s predhodnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karin Scheele

Predlog spremembe 112
Člen 13

Brez poseganja v Pogodbo, še zlasti ne v 
člena 28 in 30 Pogodbe, države članice ne 
morejo omejevati ali prepovedati trgovanja z 
živili, ki je v skladu s to uredbo in predpisi 
Skupnosti, ki so bili sprejeti za njeno 
izvajanje, z izvajanjem neusklajenih 
nacionalnih določb, ki urejajo dodajanje 
vitaminov in mineralov živilom.

1. Brez poseganja v odstavek 2, države 
članice ne morejo omejevati ali prepovedati 
trgovanja z živili, ki je v skladu s to uredbo 
in predpisi Skupnosti, ki so bili sprejeti za 
njeno izvajanje.

2. Ta uredba ne vpliva na pravico držav 
članic, da ohranijo ali uvedejo, v skladu s 
pogodbo, še zlasti členoma 28 in 30 
Pogodbe, strožje predpise o dodajanju 
vitaminov, mineralov in nekaterih drugih 
snovi, ki niso nujne za varovanje javnega 
zdravja in niso v nasprotju s to uredbo.
3. Države članice v 6 mesecih po začetku 
veljave te uredbe seznanijo Komisijo o že 
obstoječih nacionalnih predpisih.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo nadomestil poročevalčev predlog spremembe 28. V primeru 
„nekaterih drugih snovi“ morajo države članice imeti možnost, da obdržijo ali uvedejo 
nacionalne predpise. Tretji odstavek predloga spremembe 28 se izpusti, ker je zajet v 
predlogu spremembe 22 člena 10(3)(a) (novo).

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 113
Člen 14, odstavek 2

2. Če država članica meni, da je treba 
sprejeti novo zakonodajo, obvesti o 

2. Če država članica meni, da je zaradi 
varnostnih razlogov treba sprejeti novo 
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predvidenih ukrepih Komisijo in druge 
države članice in jih obrazloži.

zakonodajo, obvesti o predvidenih ukrepih 
Komisijo in druge države članice in jih 
obrazloži.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Bart Staes

Predlog spremembe 114
Člen 16, odstavek 1

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali, 
ustanovljen s členom 58(1) Uredbe (ES) št. 
178/2002, v nadaljnje „Odbor“.

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali, 
ustanovljen s členom 58(1) Uredbe (ES) št. 
178/2002, v nadaljnje „Odbor“, ki bo 
upošteval mnenje Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Odbor bi moral, ko izraža mnenje v okviru komitologije, odločati na podlagi znanstvenih 
mnenj in mnenja EFSA.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 115
Člen 17

Države članice, da bi olajšale učinkovito 
spremljanje živil, katerim so bili dodani 
vitamini in minerali, in takšnimi živili, ki 
vsebujejo snovi iz delov B in C Priloge III, 
lahko predpišejo, da proizvajalec proizvoda 
ali oseba, ki je na državnem območju 
odgovorna za dajanje v promet, pristojnemu 
organu sporoči dajanje v promet, tako da mu 
predložitvijo vzorca etikete, ki bo 
uporabljena na proizvodu.

Države članice, izključno za namen 
olajšanja učinkovitega spremljanja živil, 
katerim so bili dodani vitamini in minerali, 
in takšnimi živili, ki vsebujejo snovi iz delov 
B in C Priloge III, lahko predpišejo, da 
proizvajalec proizvoda ali oseba, ki je na 
državnem območju odgovorna za dajanje v 
promet pristojnemu organu sporoči dajanje v 
promet, s predložitvijo vzorca etikete, ki bo 
uporabljena na proizvodu.

Or. es
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Obrazložitev

Namen postopka obveščanja mora biti, da države članice oskrbijo s potrebnimi podatki v 
zvezi s trženjem obogatenih živil. Obvestilo mora biti omejeno na izgled oznake proizvoda v 
času trženja.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 116
Člen 19, odstavek 3

Živila, dana na trg ali označena pred [prvim 
dnem šestega meseca po objavi], ki niso v 
skladu s to uredbo, se smejo tržiti do 
[zadnjega dne sedemnajstega meseca po 
objavi].

Živila, dana na trg ali označena pred [prvim 
dnem šestega meseca po objavi], ki niso v 
skladu s to uredbo, se smejo tržiti do 
[zadnjega dne triindvajsetega meseca po 
objavi] ali do konca roka uporabnosti 
živila, kateri koli nastopi.

Or. en

Obrazložitev

S tem se podjetjem omogoči, da porabijo obstoječe zaloge.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 117
Člen 19, odstavek 3

Živila, dana na trg ali označena pred [prvim 
dnem šestega meseca po objavi], ki niso v 
skladu s to uredbo, se smejo tržiti do 
[zadnjega dne sedemnajstega meseca po 
objavi].

Živila, dana na trg ali označena pred [prvim 
dnem dvanajstega meseca po objavi], ki 
niso v skladu s to uredbo, se smejo tržiti do 
razprodaje vseh zalog.

Or. es

Obrazložitev

Sprejemljivost proizvodov, ki niso v skladu s to, vendar so bili trženi pred datumom, 
določenim v členu 19, potrjuje postopek usklajevanja, medtem ko zmanjšuje breme za 
podjetja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 118
Priloga I, oddelek 2, vnos 13

Fluor črtano

Or. en

Obrazložitev

Za dodajanje fluora živilom ni nobenega poziva.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Renate Sommer, John Bowis, Françoise Grossetête

Predlog spremembe 119
Priloga II, nov vnos pod „Mineralne snovi“

Kalcijev sulfat

Or. de

Obrazložitev

Sklicevanje na direktivo 2004/5/ES z dne 20. januarja 2004, ki je odobrila uporabo 
kalcijevega sulfata v dietni prehrani.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 120
Priloga II, nov vnos pod „Mineralne snovi“

kalijev fosfat
natrijev fosfat

Or. en

Obrazložitev

Kalijev fosfat in natrijev fosfat sta dovoljena v skladu z zakonodajo ES o različnih dodatkih.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête, 

Predlog spremembe 121
Priloga II, nov vnos pod „Mineralne snovi“

Piridoksin dipalmitat

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi razjasnitve izpustitve so te snovi že odobrene.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Bart Staes

Predlog spremembe 122
Priloga III

Snovi in snovi, katerih uporaba v živilih je 
prepovedana ali pogojena

Snovi in snovi, katerih uporaba v živilih je 
odobrena ali pogojena

Del A – Prepovedane snovi Del A – Snovi, ki se lahko dodajo
Del B – Omejene snovi Del B – Omejene snovi

Del C – Snovi, ki jih preveri Skupnost

Or. en

Obrazložitev

Vitamini in minerali, ki se dovolijo za obogatitev, so na pozitivnem seznamu. Potrošniki 
potrebujejo isto raven varstva za bioaktivne snovi, ki se dodajo, da dajo živilom posebne 
lastnosti. Izvlečke s hormonskimi učinki (v glvnem fitohormoni) ali bioaktivne snovi, kot so 
kofein, nikotin ali kinin, je treba previdno pregledati, preden se odobri kakršno koli dodajanje 
živilom. Zato je treba za takšne izvlečke ali spojin oblikovati pozitiven seznam, ki navaja 
omejitve uporabe in največje količine.
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