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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 60

zavrača predlog Komisije;

Or. en
Obrazložitev

To je preveč obremenilna uredba, ki bi potrošniku prinesla zelo malo, če sploh kaj, koristi. Ta 
predlog presega pooblastila EU za poseganje v zdravstveno politiko držav članic ter bi 
škodoval hrani, trženju in oglaševanju in tako potrošniku preprečil dostop do podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Za sočasno zagotavljanje kar najbolj 
mogočega varstva potrošnikov uredba o 
podatkih v zvezi z zdravjem ne sme veljati 
za države članice, ki takšne podatke 
prepovedujejo.
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Or. da

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah je prepoved uporabe podatkov v zvezi z zdravjem vidik visoke 
stopnje varstva potrošnikov. Uredba za te države ne sme veljati, da lahko ohranijo prepoved. 
Notranji trg ne sme imeti prednosti pred varstvom potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Phillip Whitehead

Predlog spremembe 62
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 smejo biti 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.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 8

(8) Obstajajo že številni podatki, ki se 
uporabljajo za označevanje živil in njihovo 
oglaševanje v nekaterih državah članicah ter 
veljajo za snovi, za katere pozitivno 
delovanje ni bilo dokazano ali zanje še ne 
obstaja enotno znanstveno stališče. Treba je 
zagotoviti, da je za snovi, za katere velja 
podatek, dokazan pozitiven prehrambeni ali 
psihološki učinek.

(8) Obstajajo že številni podatki, ki se 
uporabljajo za označevanje živil in njihovo 
oglaševanje v nekaterih državah članicah ter 
veljajo za snovi, za katere pozitivno 
delovanje ni bilo dokazano ali zanje še ne 
obstaja enotno znanstveno stališče. Treba je 
torej zagotoviti, da je za snovi, za katere 
velja podatek, znanstveno dokazan pozitiven 
prehrambeni ali psihološki učinek in da ob 
zaužitju nimajo nobenih morebitnih 
negativnih stranskih učinkov.
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Or. da

Obrazložitev

Neupravičeno je, da se od posameznega potrošnika zahteva, da je sam odgovoren za 
izogibanje negativnim stranskim učinkom zaužite hrane. To nalaga posameznemu potrošniku 
velike zahteve v zvezi s tem, kakšno hrano kupujejo, kateri član družine uživa kaj in v kakšnih 
količinah. Če ne obstaja zahteva po tem, da znanstvena dokumentacija vključuje tudi 
dolgoročne študije stranskih učinkov in stabilnosti snovi, so potrošniki izpostavljeni 
zdravstvenemu tveganju, obenem pa dokazi o zdravstveni ustreznosti proizvoda niso zadostni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo 
in zdravjem obveščajo potrošnike o 
posebnih lastnostih živil. Zelo je 
pomembno, da potrošniki razumejo vlogo 
in položaj živila v uravnoteženi prehrani.
Zato bi bilo primerno, da Komisija na 
podlagi znanstvenega nasveta EFSA določi 
hranilne referenčne vrednosti za vnos, ki se 
dajo na oznako.

Or. en

Obrazložitev

Ključnega pomena je, da se potrošnikom zagotovi ustrezne podatke v zvezi z vključitvijo 
posameznih živil, zlasti tistih s podatki, v uravnoteženo prehrano. Zato bi bilo primerno, da 
podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem na oznaki živil jasno vključujejo okvir 
uravnotežene prehrane in zdravega načina življenja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 10 b (novo)

(10b) Preden začne veljati uredba je nujno 
potrebno oblikovati jasno in natančno 
opredelitev „povprečnega potrošnika“.

Or. da
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Obrazložitev

Sedanja opredelitev „povprečnega potrošnika“ je neustrezna in je zato ni mogoče uporabiti 
kot sredstvo za uvedbo razumnega okvira za ugotavljanje, kaj so primerni podatki v zvezi z 
zdravjem. Bilo bi primerno, da se izbere merila kot osnovo za ocenjevanje, ali je potrošnik 
„dobro obveščen“ ali „previden“. Potrebno je razložiti, katera merila in kriteriji opredelijo 
povprečnega evropskega potrošnika, da bi se izognili napačnemu razumevanju nekaterih 
skupin potrošnikov, obenem pa zagotoviti, da proizvajalci lahko dokumentirajo, kako 
potrošniki dojemajo podatke v zvezi z zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 10 c (novo)

(10c) V skladu z načelom sorazmernosti in 
namenom omogočiti dejansko uporabo v 
njej zajetih varovalnih ukrepov ta uredba 
kot merilo postavlja povprečnega 
potrošnika, ki je razmeroma dobro 
obveščen ter pazljiv in razsoden, ob 
upoštevanju socialnih, kulturnih in 
jezikovnih dejavnikov, kakor ga razlaga 
Sodišče, hkrati pa vsebuje določbe za 
preprečevanje izkoriščanja potrošnikov, ki 
imajo značilnosti, zaradi katerih so še 
posebej dovzetni za zavajajoče podatke.

Or. en

Obrazložitev

Splošen uvod k odstavku 8 člena 2 o opredelitvi „povprečnega potrošnika“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 10 d (novo)

(10d) Pred zavajajočimi podatki je 
primerno varovati vse potrošnike; vendar 
pa je Sodišče do sprejetja Direktive 
84/450/EGS pri razsojanju o zadevah v 
zvezi z oglaševanjem menilo, da je potrebno 
oceniti vpliv na namišljenega tipičnega 
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potrošnika.
V skladu z načelom sorazmernosti in z 
namenom omogočiti dejansko uporabo v 
njej zajetih varovalnih ukrepov ta uredba 
kot merilo postavlja povprečnega 
potrošnika, ki je razmeroma dobro 
obveščen ter pazljiv in razsoden, ter 
upošteva socialne, kulturne in jezikovne 
dejavnike, kakor ga razlaga Sodišče, hkrati 
pa vsebuje določbe za preprečevanje 
izkoriščanja potrošnikov, ki imajo 
značilnosti, zaradi katerih so še posebej 
dovzetni za zavajajoče podatke.

Or. en

Obrazložitev

Po analogiji z „nepoštenimi poslovnimi dejavnostmi“ je pomembno, da se iz tega člena črta 
opredelitev„povprečnega potrošnika“. Poglavitna skrb je zaščita vseh potrošnikov pred 
zavajajočimi podatki, bistvenega pomena pa je, da se upošteva vse potrošnike, še posebej 
najbolj ranljive.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 10 e (novo)

(10e) Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo 
in zdravjem obveščajo potrošnike o 
posebnih lastnostih živil. Zelo je 
pomembno, da potrošniki razumejo vlogo 
živila v uravnoteženi prehrani. Zato bi bilo 
primerno, da Komisija na podlagi 
znanstvenega nasveta Agencije določi 
hranilne referenčne vrednosti za vnos, ki se 
dajo na oznako.

Or. en

Obrazložitev

Ključnega pomena je, da se potrošnikom zagotovijo ustrezni podatki v zvezi z vključitvijo 
posameznih živil, zlasti tistih s podatki, v uravnoteženo prehrano. Zato je primerno, da 
podatki o hranilni vrednosti in zdravju na oznaki živil jasno vključujejo smernice v zvezi z 
uravnoteženo prehrano in zdravim načinom življenja.



PE 355.746v02-00 6/89 AM\562665SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 69
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 potrebno. 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 potrebno. Možne spore v zvezi z 
določitvijo teh nujnih hranilnih snovi je 
treba preprečiti. Zato je primerno oblikovati 
pozitiven seznam teh vitaminov in 
mineralov. Znanstvena utemeljitev 
podatkov mora biti sorazmerna z vrsto 
prednosti, ki so navedene v podatkih.

Or. en

Obrazložitev

Pomembnost uporabljenih podatkov mora biti sorazmerna z zahtevami o izboljšanju 
znanstvene utemeljitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Pravila za uporabo podatka „nizka 
vsebnost maščob“ so določena v Uredbi 
(ES) 2991/94 z dne 5. decembra 1994 o 
določitvi standardov za mazave maščobe¹. 
Zato kakršne koli dodatne omejitve 
podatkov v zvezi z vsebnostjo maščob 
zaenkrat ne veljajo za mazave maščobe.
_________________________
¹ UL L 316, 9.12.1994, str. 2.

Or. en
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Obrazložitev

Ta uredba ne sme veljati za mazave maščobe, za katere Uredba (ES) 2991/94 določa ločena 
pravila. Treba je jasno navesti, da se podatki o vsebnosti maščobe zaenkrat ne uporabljajo za 
mazave maščobe. Take podatke sedaj dovoljuje Direktiva o označevanju hranilnih vrednosti 
živil v zvezi s splošno direktivo o označevanju živil in na temelju posebne nacionalne 
zakonodaje in smernic (v Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Združenem kraljestvu itd.). Ti 
podatki se uporabljajo že več kot 40 let in so prispevali k znanju potrošnikov.

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 5 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Phillip Whitehead

Predlog spremembe 71
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 potrebno sodelovanje Evropske agencije za varno hrano (EFSA).

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb

Predlog spremembe 72
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, je treba pomen in 
predstavitev podatkov v zvezi z zdravjem 
upoštevati pri mnenju Agencije in pri 
postopku odobritve, ki mu sledi.
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Or. en

Obrazložitev

Agencija mora preiskati in odobriti pomen podatkov v zvezi z zdravjem namesto pregleda 
ubeseditve.

*** Če je zgornji predlog spremembe sprejemljiv, umakni predlog spremembe 7 ***

Predlog spremembe, ki ga vloži Phillip Whitehead

Predlog spremembe 73
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 
prošnjo za sosvet potrošnikov, da presodi 
dojemanje in razumevanje podatkov.

Or. en

Obrazložitev

„Mora“ utrjuje besedilo. 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 Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 74
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, je treba ubeseditev in 
predstavitev podatkov v zvezi z zdravjem 
upoštevati pri mnenju Agencije in pri 
postopku odobritve, ki mu sledi.
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Or. da

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da se podatki v zvezi z zdravjem odobrijo po posebnem ocenjevanju 
ubeseditve in njihovi predstavitvi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 75
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 so pomembni pri obravnavani 
zadevi.

črtano

Or. da

Obrazložitev

Podatkov ni mogoče odobriti, če znanstvena ocena tveganja ne more zagotoviti vseh 
podatkov, na katerih mora temeljiti sklep v zvezi z obvladovanjem tveganja. Če „drugi 
zakoniti dejavniki“ predstavljajo del ocene, jih je treba jasno opredeliti in zanje določiti 
merila. To uvaja standardni referenčni okvir za odločanje o tem, ali je treba podatke dovoliti 
ali prepovedati. Te dejavnike je treba pojasniti, preden lahko začne veljati notifikacijski 
postopek za podatke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 76
Uvodna izjava 25 a (novo)

(25a) Registrirani podatki morajo biti 
takšni, da jih je mogoče primerjati po 
državah članicah. Nosilci dejavnosti, ki 
tržijo svoje proizvode s podatki v zvezi z 
zdravjem, morajo prevzeti del dodatnih 
stroškov kontrol.

Or. da
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Obrazložitev

Da bi bilo mogoče uporabiti podatke, npr. pri ocenjevanju in izboljševanju celotne 
prehranske politike, je treba po državah članicah omogočiti njihovo primerjavo. Ker bo 
odobritev podatkov verjetno imela gospodarske koristi za nosilce dejavnosti, ki tržijo svoje 
proizvode s podatki v zvezi z zdravjem, morajo le-ti prevzeti del stroškov kontrole in nadzora. 
Afera z gensko spremenjenimi organizmi je dala vedeti, da je treba zagotoviti večja finančna 
sredstva pri izvajanju potrebne kontrole in da bodo davkoplačevalci morali plačati dodatne 
stroške.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 77
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. Določbe te uredbe veljajo izključno za 
tiste države članice, ki že dovoljujejo 
podatke v zvezi z zdravjem

Or. da

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah je prepoved uporabe podatkov v zvezi z zdravjem vidik visoke 
stopnje varstva potrošnikov. Uredba za te države ne sme veljati, da lahko ohranijo prepoved. 
Notranji trg ne sme imeti prednosti pred varstvom potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

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, menzam 
ter podobnim ustanovam za pripravo in 
dostavo hrane. 

2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju za označevanje, 
predstavitev ali oglaševanje živil, ki bodo na 
voljo na trgu in bodo kot taka namenjena
končnemu potrošniku, vključno z živili, ki so 
dana na trg nepakirana ali kot razsuti 
tovor. Prav tako velja v zvezi z živili, ki so
namenjena restavracijam, bolnišnicam, 
šolam, menzam ter podobnim ustanovam za 
pripravo in dostavo hrane. Ta uredba ne 
velja za blagovne znamke, ki so v skladu z 
določbami Prve direktive Sveta 89/104/EGS 
z dne 21. decembra 1988 o usklajevanju 
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zakonodaj držav članic v zvezi z blagovnimi 
znamkami1 in z 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

Zaščita varstva potrošnikov v primeru blagovnih znamk se lahko doseže med njihovo 
registracijo (v skladu s členom 3 Direktive 89/104 o blagovnih znamkah). Vključitev 
blagovnih znamk v to uredbo bi pomenila dvojno ureditev: na ravni registracije blagovnih 
znamk in na ravni podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 79
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, menzam 
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, menzam ter podobnim 
ustanovam za pripravo in dostavo hrane. Ta 
uredba ne velja za blagovne znamke, ki so v 
skladu z Direktivo 89/104/EGS in Uredbo 
(ES) št. 40/94, kakor je bilo spremenjena.

Or. nl

Obrazložitev

Za zagotavljanje ohranjanja obstoječih blagovnih znamk in njihove uporabe.

Za ohranjanje zaupanja potrošnikov. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Henrik Dam Kristensen

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, menzam 
ter podobnim ustanovam za pripravo in 
dostavo hrane.

2. Ta uredba velja za podatke o hranilni 
vrednosti in zdravju v komercialnih 
komunikacijah za živila, ali za označevanje, 
predstavitev ali oglaševanje živil, 
namenjenih končnemu potrošniku, vključno 
z živili, ki so na voljo na trgu nepakirana 
ali kot razsuti tovor. Prav tako velja za 
živila, ki so namenjena restavracijam, 
bolnišnicam, šolam, menzam ter podobnim 
ustanovam za pripravo in dostavo hrane.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da določbe te uredbe vključujejo vse vrste komercialnih komunikacij za živila. 
Hkrati pa živila, ki so na voljo na trgu nepakirana ali kot razsuti tovor, niso izključena iz 
določb te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Henrik Dam Kristensen

Predlog spremembe 81
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Trgovsko ime, blagovna znamka ali 
izmišljeno ime, ki se pojavijo pri 
označevanju, predstavitvi ali oglaševanju 
živil, ki jih potrošnik lahko razume kot 
podatke o hranilni vrednosti ali zdravju, se 
lahko uporabijo le ob ustreznih, s tem 
povezanih podatkih o hranilni vrednosti ali 
zdravju pri tem označevanju, predstavitvi 
ali oglaševanju, ki je v skladu z določbo te 
uredbe. Blagovno znamko, trgovsko ime ali 
izmišljeno ime, ki označuje ali navaja, da 
proizvod vpliva na zdravje ali nekatere 
bolezni, spremljajo podatki o zdravju ter 
trgovsko ime, blagovna znamka ali 
izmišljeno ime, ki se sklicuje na nekatere 
hranilne snovi in/ali hranilno sestavo živila 
spremljajo podatki o hranilni vrednosti. V 
zvezi s trgovskimi imeni, blagovnimi 
znamkami ali izmišljenimi imeni, ki so 
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obstajala pred 1. januarjem 2005, bo ta 
odločba veljala od [datum začetka veljave 
plus dve leti]

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da so trgovska imena, blagovne znamke ali izmišljena imena, ki se jih lahko 
razume kot podatke o hranilni vrednosti in/ali zdravju, urejena v skladu z določbami, 
določenimi v uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 82
Člen 1, odstavek 4 a (novo)

4a. Ta uredba ne velja za trgovska imena, 
ki so v skladu z določbami Direktive 
89/104/EGS in Uredbo (ES) št. 40/94.
Ta uredba ne velja 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 podatki o hranilni vrednosti ali 
zdravju, če se ime blagovne znamke 
uporabi pri označevanju, oglaševanju ali 
predstavljanju živila.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 83
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 

(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 ali namiguje, da ima živilo posebne 
značilnosti, razen znamk, ki so registrirane 
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posebne značilnosti; kot blagovne znamke;

Or. en

Obrazložitev

Zakon o blagovnih znamkah že zagotavlja, da zavajajočih imen znamk ni mogoče registrirati, 
in vsa nepravilno registrirana imena 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 
dejavnostih 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 nepoštenih poslovnih dejavnosti).

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 84
Člen 2, odstavek 2, točka 8

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

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Po analogiji z „nepoštenimi poslovnimi dejavnostmi“ je pomembno, da se iz tega člena črta 
opredelitev„povprečnega potrošnika“. Poglavitna skrb je zaščita vseh potrošnikov pred 
zavajajočimi podatki, bistvenega pomena pa je, da se upošteva vse potrošnike, še posebej 
najbolj ranljive.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 85
Člen 2, odstavek 2, točka 8

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

črtano

Or. da
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Obrazložitev

Sedanja opredelitev „povprečnega potrošnika“ je neustrezna in je zato ni mogoče uporabiti 
kot sredstvo za uvedbo razumnega okvira za ugotavljanje, kaj so primerni podatki v zvezi z 
zdravjem. Bilo bi primerno, da se izbere merila kot osnovo za ocenjevanje, ali je potrošnik 
„dobro obveščen“ ali „previden“. Potrebno je razložiti, katera merila in kriteriji opredelijo 
povprečnega evropskega potrošnika, da bi se izognili napačnemu razumevanju nekaterih 
skupin potrošnikov, obenem pa zagotoviti, da proizvajalci lahko dokumentirajo, kako 
potrošniki dojemajo podatke v zvezi z zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 86
Člen 2, odstavek 2, točka 8 a (novo)

(8a) „Prehranska dopolnila“ pomenijo 
živila, ki dopolnjujejo običajno prehrano in 
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 Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 87
Člen 3, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) – ni v skladu z nacionalnimi 
prehrambenimi priporočili.

Or. da
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Obrazložitev

Prehranjevalne navade se v državah članicah razlikujejo, zato morajo biti podatki v skladu z 
nacionalnimi prehrambenimi priporočili.

Predlog spremembe, ki ga vloži Phillip Whitehead

Predlog spremembe 88
Člen 4, naslov

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem

Pogoji uporabe podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem

Or. en

Obrazložitev

Profili hranilne vrednosti so pomembno pozitivno merilo za možno uporabo podatkov o 
hranilni vrednosti ali zdravju, zato je treba namesto omejitev pri tem iskati pozitivne vidike, in 
sicer pogoje uporabe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 89
Člen 4, naslov

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem

Pogoji uporabe podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem

Or. en

Obrazložitev

Znanstvena ocena mora biti osnova za določitev profilov hranilne vrednosti. Ocenjevanje 
profilov hranilnih vrednosti za živila ali kategorije živil s strani Komisije na podlagi 
sodelovanja z EFSA je vsekakor temelj te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Toine Manders

Predlog spremembe 90
Člen 4

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem

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

1. Komisija v roku 18 mesecev po sprejemu 
te uredbe Parlamentu in Svetu poroča o 
zaželenosti in izvedljivosti določanja 
profilov hranilne vrednosti kot predpogoju 
za podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem živil. Poročilo se sestavi po 
posvetovanju z Agencijo in v posvetu z 
interesnimi skupinami, zlasti udeleženci v 
živilskopredelovalni industriji. Poročilo 
mora temeljiti na znanstvenih spoznanjih o 
prehrani in njenem pomenu za zdravje ter 
upošteva zlasti:

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

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

(b) sladkor, (b) vlogo in pomembnost živila ali 
nekaterih kategorij živil v prehrani;

(c) sol/natrij. (c) celotno sestavo živil in prisotnost 
hranilnih snovi, ki imajo znanstveno 
dokazan dobrodejni 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 ali fiziološkim učinkom na 
kronična obolenja. Komisija se pri določitvi 
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo in 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).

Če iz poročila sledi, da je zaželena in 
izvedljiva določitev profilov hranilne 
vrednosti kot predpogoj za podatke v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem živil, 
Komisija predlaga spremembo te uredbe, 
skladno s členom 251 Pogodbe, ob 
upoštevanju poročila, rezultatov posvetovanj 
ter načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki 
v zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki veljajo 
za 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 o zdravju;
(b) podatkov o hranilni vrednosti, z izjemo 
tistih, ki veljajo za zmanjšanje alkohola ali 
energijskih vrednosti.
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4. Druga živila ali skupine živil, razen tistih 
iz odstavka 3, za katere bodo podatki v zvezi 
s hranilno vrednostjo ali zdravjem omejeni 
ali prepovedani, se lahko določi v skladu s 
postopkom, omenjenim v členu 23(2) in ob 
upoštevanju znanstvenih dokazov.

Or. nl

Obrazložitev

Zaželenost in izvedljivost koncepta profilov hranilnih vrednosti kot predpogoja za podatke v 
zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem sta vprašljivi. Delitev živil na tiste z več ali manj 
ugodnimi profili je brezpredmetno, ker je najpomembnejši kriterij zaužita količina. 
Učinkovitost profilov hranilnih vrednosti kot sredstva v boju proti debelosti je zato povsem 
nejasna. Tudi z znanstvenega vidika je ta koncept v začetni fazi in ni bil kot takšen še nikoli 
preverjen v nobeni državi članici. Nenazadnje je uvedba profilov hranilnih vrednosti izredno 
vprašljiva s stališča načel subsidiarnosti in sorazmernosti in to dejansko ne spada pod 
zakonodajo. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 91
Člen 4

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem

črtano

1. Komisija določi v roku 18 mesecev po 
sprejemu te uredbe v skladu s postopkom iz 
odstavka 2 člena 23 posebne profile 
hranilnih vrednosti, ki jih morajo 
upoštevati živila ali določene kategorije 
živil, da so lahko opremljene s podatki v 
zvezi s hranilno vrednostjo in z zdravjem.
Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih snovi 
v živilu:
(a) maščobo, 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 
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profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo in 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 veljajo 
za 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 o zdravju;
(b) podatkov o hranilni vrednosti, z izjemo 
tistih, ki veljajo za zmanjšanje alkohola ali 
energijskih vrednosti.
4. Druga živila ali skupine živil, razen tistih 
iz odstavka 3, za katere bodo podatki v zvezi 
s hranilno vrednostjo ali zdravjem omejeni 
ali prepovedani, se lahko določi v skladu s 
postopkom, omenjenim v členu 23(2) in ob 
upoštevanju znanstvenih dokazov.

Or. en

Obrazložitev

Rezultat uvedbe profilov hranilnih vrednosti kot pravnega merila za možnost ustvarjanja 
podatkov bo diskriminacija nekaterih kategorij proizvodov, kar pa ni prav, ker so lahko vse 
kategorije proizvodov del uravnotežene prehrane.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 92
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 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 24 mesecih od sprejetja te 
uredbe na podlagi predloga EFSA 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.
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Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 93
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Pogoji uporabe podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem

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

1. Komisija določi v roku 24 mesecev po 
sprejemu te uredbe na podlagi predloga 
EFSA 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.

Or. en

Obrazložitev

Znanstvena ocena mora biti osnova za določitev profilov hranilne vrednosti. Ocenjevanje 
profilov hranilnih vrednosti za živila ali kategorije živil s strani Komisije na podlagi 
sodelovanja z EFSA je vsekakor temelj te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 94
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem

Pogoji uporabe podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem

1. Komisija v roku 18 mesecev po sprejemu 
te uredbe v skladu s postopkom iz člena 
23(2) določi posebne profile hranilnih 
vrednosti, ki jih morajo upoštevati živila ali 
nekatere kategorije živil, da so lahko 

1. Komisija v 24 mesecih od sprejetja te 
uredbe na predlog Agencije in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom v 
skladu s postopkom iz člena 23 (2) uvede
posebne profile hranilne vrednosti, ki jih 
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opremljene s podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem.

morajo upoštevati živila ali nekatere 
kategorije živil, da lahko vsebujejo podatke 
v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem.

Or. en
Obrazložitev

Primeri v tujini kažejo, da je opredelitev profilov hranilne vrednosti zapletena naloga, ki 
zahteva ustrezen čas in razpravo. Ker je to vprašanje izrazito politične in tehnične narave, 
morata pri postopku sodelovati Evropski parlament in Agencija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris
Predlog spremembe 95

Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem

Posebni pogoji uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem

1. Komisija v roku 18 mesecev 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 roku 24 mesecev po sprejemu 
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, s 
katerimi morajo biti v skladu živila, da so 
lahko opremljena s podatki v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem.

Or. en

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 Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 96
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija v roku 18 mesecev po sprejemu 
te uredbe v skladu s postopkom iz člena 
23(2) določi posebne profile hranilnih 
vrednosti, ki jih morajo upoštevati živila ali 

1. Komisija v roku 24 mesecev po sprejemu 
uredbe predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu predlog o evropskih prehrambenih 
smernicah. Te bodo zagotovile splošno 
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nekatere kategorije živil, da so lahko 
opremljene s podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem.

prehrambeno usmeritev, pri tem pa 
upoštevale nacionalne, kulturne razlike in 
prehrambene razlike ter delo Svetovne 
zdravstvene organizacije in Codex 
Alimentarius. Komisija v roku 24 mesecev 
po sprejemu evropskih prehrambenih 
smernic, v skladu s postopkom iz člena 
23(2), določi posebna merila hranilnih 
vrednosti, s katerimi morajo biti v skladu 
nekatere kategorije živil, da so lahko 
opremljene s podatki v zvezi z zdravjem.

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 Mia De Vits

Predlog spremembe 97
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 2

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

Profili hranilnih vrednosti živil se določijo
ob upoštevanju zlasti:

– vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu,
– prispevanja in pomembnosti živila (ali 
kategorij živil) v uravnoteženi prehrani,
– celotne hranilne sestave živil ali kategorij 
živil in prisotnosti hranilnih in drugih 
snovi, ki imajo znanstveno dokazan 
dobrodejen učinek na zdravje, pod 
pogojem, da so v živilu naravno prisotne.

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,
(b) sladkor,
(c) sol/natrij.

Or. en

Obrazložitev

Znanstvena ocena mora biti osnova za določitev profilov hranilne vrednosti. Ocenjevanje 
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profilov hranilnih vrednosti za živila ali kategorije živil s strani Komisije na podlagi 
sodelovanja z EFSA je vsekakor temelj te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 98
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 2

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

črtano

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,
(b) sladkor,
(c) sol/natrij.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 99
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 2

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

Ti profili hranilne vrednosti se določijo za 
živila ali nekatere kategorije živil ob 
upoštevanju zlasti:

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

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

(b) sladkor, (b) vloge in pomembnosti živila (ali 
kategorije živil) v prehrani prebivalstva na 
splošno, ali, po potrebi, nekaterih rizičnih 
skupin, vključno z otroci. Upoštevajo se 
prehrambene navade in vzorci uživanja v 
različnih državah članicah;

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

Obrazložitev

Namen te uredbe ni to, da si opredeli merila za profile hranilne vrednosti. Določiti mora le 
fleksibilen regulativni okvir tehnične in znanstvene opredelitve profilov hranilne vrednosti, 
pri tem pa paziti na to, da se upošteva veliko vrst živil in potrošnikov, ki naredijo evropski trg 
še bolj zapleten. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 100
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 2

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

črtano

(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,
(b) sladkor,
(c) sol/natrij.

Or. en

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 Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 101
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 2

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

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

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

– vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu;
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(b) sladkor, – vloge in pomembnosti živila ali kategorije 
živil v prehrani;

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

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 Mia De Vits

Predlog spremembe 102
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 3

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 Agencijo, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo in s potrošniškimi združenji.

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.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 103
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 3
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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. 

Mnenje mora upoštevati znanstvena 
spoznanja o prehrani in njenem pomenu za 
zdravje ter zlasti:

– pomen hranilnih in drugih snovi s 
hranilnim ali 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 
živil) 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 profilov hranilnih 
vrednosti posvetuje z Agencijo in 
interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in s 
potrošniškimi združenji.

Komisija se pri določitvi kakršnih koli 
profilov hranilnih vrednosti posvetuje z 
Agencijo, interesnimi skupinami, zlasti z 
živilskopredelovalno industrijo in s 
potrošniškimi združenji.

Or. en

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.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 104
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 3

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 
vrednosti posvetuje z Agencijo in 
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 ali 
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 Edit Herczog

Predlog spremembe 105
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 3

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 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 ter zlasti na pomenu 
hranilnih in drugih snovi s hranilnim ali 
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.

Or. en
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Obrazložitev

Doslednost. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 106
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 4

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 107
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 4

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 
profilov hranilnih vrednosti za živila ali kategorije živil s strani Komisije na podlagi 
sodelovanja z EFSA je vsekakor temelj te uredbe.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 108
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 4

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 skladnosti s 
profili 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

Obrazložitev

Doslednost in natančnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 109
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 4

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 skladnosti s 
katerimi koli profili 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

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.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 110
Člen 4, odstavek 2

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki v 
zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki veljajo za 
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, tudi če 
nekatere posebne hranilne snovi v živilu 
presegajo profil hranilne vrednosti, so
podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem, ki so sicer v skladu s to uredbo, 
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 Mia De Vits

Predlog spremembe 111
Člen 4, odstavek 2

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki 
v zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki veljajo 
za zmanjšanje vsebnosti maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, transmaščobnih kislin, 
sladkorja in soli/natrija, dovoljeni, če so v 
skladu s pogoji iz te uredbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Toine Manders

Predlog spremembe 112
Člen 4, odstavek 2

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki v 
zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki veljajo za 
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 hranilno vrednostjo in zdravjem 
dovoljeni, če so, razen podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo ali zdravjem, 
zagotovljeni podatki o posebni hranilni 
snovi, ki presega profil hranilne vrednosti.

Or. nl

Obrazložitev

Ne bi bilo pravično prepovedati katero koli omembo dokazanih želenih lastnosti proizvoda le 
zato, ker proizvod vsebuje količino neke snovi, ki je večja od količin, navedenih v profilih. 
Dobro znano je, na primer, da vsebuje sir veliko količino kalcija, snovi, ki prinaša dokazane 
koristi, vendar obstaja nevarnost, da ne bo mogoče tržiti proizvodov iz sira s pomočjo 
sklicevanja nanje, ker njihova vsebnost maščob presega količino, navedeno v profilih 
hranilne vrednosti. Ta predlog spremembe bo zagotovil, da se lahko potrošniki sami odločijo, 
katero živilo bodo uživali, na podlagi jasnih in resničnih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 113
Člen 4, odstavek 2

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki v 
zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki veljajo za 
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 hranilno vrednostjo in zdravjem
dovoljeni, če so potrošniki obveščeni o 
podatkih v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem, obveščeni o količini hranilnih 
snovi, ki presegajo količine, navedene v 
profilih hranilne vrednosti v skladu z 
odstavkom 1. Doslej se lahko sklicuje na 
informacije, zagotovljene v skladu z 
Direktivo 90/496/EGS.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Toine Manders

Predlog spremembe 114
Člen 4, odstavek 3

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

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

(a) podatkov v zvezi z zdravjem; (a) podatkov v zvezi z zdravjem.

(b) podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo, 
razen tistih, ki veljajo za zmanjšanje 
alkohola ali energijske vrednosti.

Or. nl

Obrazložitev

Če se pivo in vino že vnaprej izločita iz obsega podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo, 
potrošniki ne bodo mogli sprejeti dobro utemeljene odločitve o nakupu na podlagi popolnih in 
točnih podatkov. To daje prednost drugim dovoljenim živilom, ki imajo, na primer, podatek 
„nizka vsebnost sladkorja“. Zato bi moralo biti dovoljeno, da imata pivo in vino podatke v 
zvezi s hranilno vrednostjo, če so v skladu z opredelitvami v prilogi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 115
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.

(a) podatkov v zvezi z zdravjem;
(b) podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo, 
razen tistih, ki veljajo za zmanjšanje 
alkohola ali energijskih vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Namesto da so potrošniki z oblikovanjem profilov hranilnih vrednosti prikrajšani za podatke 
o relativni vrednosti posebnih živil v njihovi prehrani, jih je treba poučiti o prehranskih 
lastnostih živil, njihovih prehranskih potrebah in relativni vlogi živila v vsakodnevni prehrani.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 116
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, 
razen tistih, ki veljajo za zmanjšanje 
alkohola ali energijskih vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Phillip Whitehead

Predlog spremembe 117
Člen 4, odstavek 3

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

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

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

(b) podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo, 
razen tistih, ki veljajo za 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

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

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 118
Člen 4, odstavek 3, uvodni del

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

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

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so obrobna, obstajajo tudi živila, ki vsebujejo alkohol, in se zato ne smejo izpustiti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 119
Člen 4, odstavek 4

4. Druga živila ali skupine živil, razen tistih 
iz odstavka 3, za katere bodo podatki v zvezi 
s hranilno vrednostjo ali zdravjem omejeni 
ali prepovedani, se lahko določijo v skladu 
s postopkom, omenjenim v členu 23(2) in 
ob upoštevanju znanstvenih dokazov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potrebe po prepovedi podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo in zdravjem za nekatera živila 
ali skupine živil ne bi smelo biti, če so v skladu s splošnimi načeli in/ali utemeljenimi 
zahtevami tega predloga.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 120
Člen 4, odstavek 4

4. Druga živila ali skupine živil, razen tistih 
iz odstavka 3, za katere bodo podatki v zvezi 

črtano
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s hranilno vrednostjo ali zdravjem omejeni 
ali prepovedani, se lahko določijo v skladu 
s postopkom, omenjenim v členu 23(2) in 
glede na znanstvene dokaze.

Or. en

Obrazložitev

Namesto da so potrošniki z oblikovanjem profilov hranilnih vrednosti prikrajšani za podatke 
o relativni vrednosti posebnih živil v njihovi prehrani, jih je treba poučiti o prehranskih 
lastnostih živil, njihovih prehranskih potrebah in relativni vlogi živila v vsakodnevni prehrani.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 121
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4a. Da so prehranske lastnosti živila s 
podatkom izražene v skladu z dnevnimi 
prehranskimi potrebami, opredeli Komisija 
v skladu s členom 251 Pogodbe, in na 
podlagi mnenja EFSA, dnevne referenčne 
vrednosti za vnos.

Or. en

Obrazložitev

„Niti absolutne vrednosti niti profili hranilne vrednosti niso dovolj, da je potrošnik obveščen 
o njegovih/njenih potrebah. Zato je odločilno, da so potrošniki obveščeni o pomenu živila za 
uravnoteženo prehrano in zdrav način življenja“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 122
Člen 4, odstavek 4 b (novo)

4b. Da so hranilne lastnosti živil s podatki 
izražene v smislu vsakodnevnih 
prehrambenih potreb potrošnikov, določi 
Komisija, v skladu s členom 251 Pogodbe, 
in na podlagi mnenja Agencije, dnevne 
referenčne vrednosti za vnos za živila, ki so 
vključena v profile hranilnih vrednosti, 
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vzpostavljene v skladu s tem členom. 
Oznake, ki vsebujejo podatke v zvezi z 
zdravjem, navajajo vsebino vsakega živila v 
primerjavi z dnevnimi referenčnimi 
vrednostmi za vnos.

Or. en

Obrazložitev

Niti absolutne vrednosti niti popolna skladnost z določenimi profili hranilnih vrednosti niso 
dovolj, da je potrošnik obveščen o njegovih/njenih potrebah in kolikšen del teh potreb pokriva 
zadevno živilo. Namen tega predloga spremembe je prispevati k razumevanju podatkov, 
podanih na oznakah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 123
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Vlagatelji zagotovijo dokumentacijo, ki 
kaže, da bodo njihovi podatki v zvezi z 
zdravjem dejansko pomagali potrošnikom 
pri izbiri proizvodov kot del zdrave 
prehrane.

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 124
Člen 6, odstavek 1

1. Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem temeljijo na splošno sprejetih 
znanstvenih podatkih in so z njimi
utemeljeni.

1. Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem temeljijo na splošno sprejetih
znanstvenih spoznanjih in so z njimi
utemeljeni, pri čemer je stopnja utemeljitve 
sorazmerna z zahtevano koristjo. Kjer je 
primerno, lahko tudi podatki v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem temeljijo 
na varni rabi v preteklosti in so z njo 
utemeljeni.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 125
Člen 6, odstavek 1

1. Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem temeljijo na splošno sprejetih
znanstvenih podatkih in so z njimi
utemeljeni.

1. Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem temeljijo na splošno sprejetih 
znanstvenih podatkih in so z njimi
utemeljeni.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 126
Člen 6, odstavek 1

1. Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem temeljijo na splošno sprejetih 
znanstvenih podatkih in so z njimi
utemeljeni. 

1. Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem temeljijo na splošno sprejetih 
znanstvenih spoznanjih in so z njimi
utemeljeni, pri čemer je stopnja utemeljitve 
sorazmerna z zahtevano koristjo.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevana znanstvena utemeljitev podatkov mora biti sorazmerna koristim, pridobljenim iz 
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podatkov. Pri odobritvi posameznih podatkov bo EFSA upoštevala znanstvena spoznanja v 
zvezi z vplivom nekaterih snovi/proizvodov na človeško telo. EFSA mora razen tega razviti 
smernice v zvezi z zahtevano dokumentacijo za postopek odobritve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 127
Člen 6, odstavek 2

(Ne vpliva na angleško različico)

Or. da

Obrazložitev

(Ne velja za angleško različico)

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 128
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. 

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 navedenim 
podatkom.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 129
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 organi držav članic lahko 
zaprosijo nosilca živilske dejavnosti ali 
osebo, ki daje proizvod v promet, da 
predloži znanstveno delo in podatke v zvezi 



AM\562665SL.doc 39/89 PE 355.746v02-00

SL

s skladnostjo s to uredbo. Kjer obstajajo 
podatki v zvezi s hranilno vrednostjo ali 
zdravjem, razen v splošnem oglaševanju, se 
podatki v zvezi s hranilno vrednostjo 
zagotovijo v skladu z Direktivo 90/496/EGS.

s skladnostjo s to uredbo.

Za podatke v zvezi z zdravjem vključujejo 
podatki, ki se zagotovijo, podatke v skupini 
2, kot je določeno v členu 4(1) Direktive 
90/496/EGS.
Razen tega in odvisno od primera je 
količina snovi, na katero se navezuje 
podatek v zvezi s hranilno vrednostjo ali 
zdravjem in ki je ni na oznaki hranilne 
vrednosti, navedena tudi blizu podatka o 
hranilni vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 130
Člen 6, odstavek 3 a (novo)

3a. 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 navedenim 
podatkom.

Or. en
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Obrazložitev

Zahtevana znanstvena utemeljitev podatkov mora biti sorazmerna koristim, pridobljenim iz 
podatkov. Pri odobritvi posameznih podatkov bo EFSA upoštevala znanstvena spoznanja v 
zvezi z vplivom nekaterih snovi/proizvodov na človeško telo. EFSA mora razen tega razviti 
smernice v zvezi z zahtevano dokumentacijo za postopek odobritve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 131
Člen 7

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

Kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem, razen v splošnem 
oglaševanju, se podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo zagotovijo v skladu z Direktivo 
90/496/EGS.

(a) kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem, razen v splošnem 
oglaševanju, podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo, zagotovljeni v skladu z Direktivo 
90/496/EGS; 

Za podatke v zvezi z zdravjem so podatki, ki 
se zagotovijo, sestavljeni iz podatkov v 
skupini 2, kot je določeno v členu 4(1) 
Direktive 90/496/EGS.

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

Razen tega in odvisno od primera je 
količina snovi, na katero se navezuje 
podatek v zvezi s hranilno vrednostjo ali 
zdravjem in ki je ni na oznaki hranilne 
vrednosti, navedena tudi blizu podatka v 
zvezi s hranilno vrednostjo.

(1a) Razen tega so blizu podatka v zvezi s 
hranilno vrednostjo 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 ali podatki v 
zvezi s hranilno vrednostjo ali zdravjem v 
uravnoteženi prehrani. Ti podatki so 
posredovani z navedbo količine hranilnih 
snovi ali druge snovi, prisotne v živilih s 
podatki, v zvezi z dnevnimi referenčnimi 
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vrednostmi za vnos za takšne hranilne 
vrednosti ali snovi, kot je določeno v skladu 
s postopkom, določenem v členu 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 koristmi za zdravje, ki jih omogoča uživanje živila. Vseeno je za izognitev 
prikrivanju celotnega hranilnega statusa živilskega proizvoda bistveno, da se potrošnikom 
zagotovijo ustrezni podatki o vključitvi posameznih živil, zlasti tistih s podatki, v uravnoteženo 
prehrano.

Predlog spremembe, ki ga vloži Phillip Whitehead

Predlog spremembe 132
Člen 7

Kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem, razen v splošnem 
oglaševanju, se podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo zagotovijo v skladu z Direktivo 
90/496/EGS.

Kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem, razen v splošnem 
oglaševanju, se podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo zagotovijo v skladu z Direktivo 
90/496/EGS.

Za podatke v zvezi z zdravjem so podatki, ki 
se zagotovijo, sestavljeni iz podatkov 
skupini 2, kot je določeno v členu 4(1) 
Direktive 90/496/EGS.

Za podatke v zvezi s hranilno vrednostjo in 
zdravjem so podatki, ki se zagotovijo, 
sestavljeni iz podatkov skupini 2, kot je 
določeno v členu 4(1) Direktive 
90/496/EGS.

Razen tega in odvisno od primera je količina 
snovi, na katero se navezuje podatek v zvezi 
s hranilno vrednostjo ali zdravjem in ki je ni 
na oznaki hranilne vrednosti, navedena tudi 
blizu podatka o hranilni vrednosti.

Razen tega in odvisno od primera je količina 
snovi, na katero se navezuje podatek v zvezi 
s hranilno vrednostjo ali zdravjem in ki je ni 
na oznaki hranilne vrednosti, navedena tudi 
blizu podatka o hranilni vrednosti.

Treba je jasno razlikovati med naravno 
vsebnostjo in dodano količino snovi, za 
katero veljajo podatki.

Or. en

Obrazložitev
Celostno označevanje hranilne vrednosti je enako pomembno, da so podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem za potrošnike najboljši. Oznake navadno ne razlikujejo med naravno 
vsebnostjo in dodano količino nekaterih snovi, kar je vseeno pomembno merilo pri 
sprejemanju odločitve ob poznavanju vseh dejstev, kdaj podatek velja za neko hranilno snov 
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ali snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 133
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 1

Kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem, razen v splošnem 
oglaševanju, se podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo zagotovijo v skladu z Direktivo 
90/496/EGS.

Kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo ali zdravjem, razen v splošnem 
oglaševanju, se podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo zagotovijo v skladu z Direktivo 
90/496/EGS ali, v 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. Za prehranska dopolnila so v Direktivi 2002/46/ES o prehranskih dopolnilih 
določene posebne določbe o označevanju v zvezi z vsebino hranilne snovi. Da se zagotovi 
doslednost in, da se upošteva posebna narava prehranskih dopolnil, je sklicevanje na 
Direktivo 2002/46/ES nujno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 134
Člen 10, naslov

Posebni pogoji Posebni pogoji za podatke v zvezi z 
zdravjem

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 10(1) se lahko podatki v zvezi z zdravjem uporabljajo le, če so bili 
odobreni v skladu z določbami uredbe. Vseeno postopek odobritve presega pooblastila, ker 
zajema tudi priznane in znanstveno dokazane podatke, ki ne zavajajo potrošnikov. Razen tega 
je predvideni postopek odobritve birokratski, nepraktičen in, posebno glede na lizbonsko 
strategijo, nesprejemljiv. Nosilci živilske dejavnosti morajo še naprej imeti pravico do 
uporabe podatkov v zvezi z zdravjem, ki so bili prijavljeni, tudi če niso vključeni na seznam, 
predviden v členu 12.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 135
Člen 10, odstavek 1

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 10(1) se lahko podatki v zvezi z zdravjem uporabljajo le, če so bili 
odobreni v skladu z določbami uredbe. Vseeno postopek odobritve presega pooblastila, ker 
zajema tudi priznane in znanstveno dokazane podatke, ki ne zavajajo potrošnikov. Razen tega 
je predvideni postopek odobritve birokratski, nepraktičen in, posebno glede na lizbonsko 
strategijo, nesprejemljiv. Nosilci živilske dejavnosti morajo še naprej imeti pravico do 
uporabe podatkov v zvezi z zdravjem, ki so bili prijavljeni, tudi če niso vključeni na seznam, 
predviden v členu 12.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 136
Člen 10, odstavek 2

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

2. Nosilci živilskih dejavnosti, ki želijo 
predložiti podatke v zvezi z zdravjem, ki ne 
spadajo v obseg člena 12 ali 13, obvestijo 
pristojni organ države članice najpozneje, 
ko je proizvod prvič dan v promet, in to 
storijo s predložitvijo vzorca uporabljene 
etikete za proizvod, skupaj z osnutkom 
oglaševalskega materiala. Če je treba 
zaradi rezultata spremljanja, lahko 
pristojni organ države članice 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, bo proizvajalec ali 
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uvoznik zaprošen, da spremeni/izbriše 
podatke z etikete in oglaševalskega 
materiala v ustreznem časovnem roku.

(a) izjava, ki navaja pomembnost 
uravnotežene prehrane in zdravega načina 
življenja; 
(b) količina hrane in vzorec porabe, ki je 
potreben za domnevni koristen 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

Obrazložitev

V skladu s členom 10(1) se lahko podatki v zvezi z zdravjem uporabljajo le, če so bili 
odobreni v skladu z določbami uredbe. Vseeno postopek odobritve presega pooblastila, ker 
zajema tudi priznane in znanstveno dokazane podatke, ki ne zavajajo potrošnikov. Razen tega 
je predvideni postopek odobritve birokratski, nepraktičen i, posebno glede na lizbonsko 
strategijo, nesprejemljiv. Nosilci živilske dejavnosti morajo še naprej imeti pravico do 
uporabe podatkov v zvezi z zdravjem, ki so bili prijavljeni, tudi če niso vključeni na seznam, 
predviden v členu 12.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 137
Člen 10, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) kjer je ustrezno, obvestilo o možnih 
stranskih učinkih ob zaužitju.

Or. da

Obrazložitev

Proizvodi se lahko obogatijo z vitamini, ki imajo stranske učinke na nekatere skupine. Za 
zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov je treba upoštevati to zadevno dejstvo. Na 
primer, proizvod iz masla, Becel, ima dodane rastlinske sterole, ki zavirajo vsrkavanje 
karotenoidov (prekurzor vitamin A), in v maščobi topne vitamine ter znižuje raven 
holesterola, tudi pri ljudeh, pri katerih raven holesterola ni višja od normalne.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 138
Člen 11

Implicitni podatki v zvezi z zdravjem črtano
1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:
(a) podatki, ki se sklicujejo na splošne, 
neposebne koristi hranilne snovi ali živila 
za splošno javno zdravje, dobro počutje;
(b) podatki, ki se sklicujejo na psihične in 
vedenjske funkcije;
(c) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, 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;
(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali 
predlagajo, da je zdravje lahko ogroženo z 
nezaužitjem živila.
2. Kjer je ustrezno, objavi Komisija po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice 
za uvedbo tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba je preveč obremenilna in bi nasprotovala zakonom držav članic, kot je kampanja 
za sadje in zelenjavo „pet na dan“ Ministrstva za zdravje Združenega Kraljestva. Ob tem je 
člen 11 nepotreben, ob upoštevanju, da morajo biti vsi podatki predhodno odobreni. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 139
Člen 11

Implicitni podatki v zvezi z zdravjem črtano
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1. Naslednji implicitni podatki v zvezi z 
zdravjem niso dopustni:
(a) podatki, ki se sklicujejo na splošne, 
neposebne koristi hranilne snovi ali živila 
za splošno javno zdravje, dobro počutje;
(b) podatki, ki se sklicujejo na psihične in 
vedenjske funkcije;
(c) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, 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;
(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali 
predlagajo, da je zdravje lahko ogroženo z 
nezaužitjem živila.
2. Kjer je ustrezno, objavi Komisija po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice 
za uvedbo tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je treba črtati, ker vsebuje določila, ki brez podlage zapostavljajo nekatere podatke v 
zvezi z zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 140
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 veljajo za splošne prednosti 
živila in sestavin živila za dobro zdravje ali 
dobro počutje, morajo biti oblikovani tako, 
da izražajo posebne dokaze, na katerih 
temeljijo podatki, in da so razumljivi za 
potrošnike. Prednosti za zdravje ne smejo 
biti omejene na obseg dokazov, ne smejo 
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zmesti ali zavajati potrošnika.
(a) podatki, ki se sklicujejo na splošne, 
neposebne koristi hranilne snovi ali živila 
za splošno javno zdravje, dobro počutje;
(b) podatki, ki se sklicujejo na psihične in 
vedenjske funkcije;
(c) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, 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;
(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali 
podatki, ki predlagajo, da je zdravje lahko 
ogroženo z nezaužitjem živila.
2. Kjer je ustrezno, objavi Komisija po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice 
za uvedbo tega člena.

2. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni:

(a) podatki, ki predlagajo, da je zdravje 
lahko ogroženo z nezaužitjem živila;
(b) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, na hitrost ali količino 
izgube teže zaradi uživanja proizvodov, na 
katerih so takšni podatki.
2a. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem so 
dopustni le, če so izrecno navedeni pod 
členi 10(1), 12 ali 13(1):
(a) podatki, ki se sklicujejo na psihične in 
vedenjske funkcije;
(b) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, na lastnosti hujšanja ali 
nadzorovanja teže ali na zmanjšanje 
občutka lakote ali povečanje občutka sitosti 
ali na manjšo absorpcijo energije prek 
uživanja proizvoda.
2b. Podatke, ki se sklicujejo na priporočila 
ali medicinska mnenja zdravnikov ali 
drugih strokovnjakov na področju 
zdravstva ali ustreznih poklicnih združenj 
ali dobrodelnih ustanov, se lahko pripravi 
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le, 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

Obrazložitev

Prepoved vseh podatkov, ki se sklicujejo 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 Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 141
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 se sklicujejo na splošne, 
neposebne koristi hranilne snovi ali živila za 
splošno javno zdravje, dobro počutje;

(a) podatki, ki se sklicujejo na splošne,
nepotrebne koristi hranilne snovi ali živila za 
splošno javno zdravje, dobro počutje, razen 
če so ti podatki znanstveno utemeljeni;

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

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

(c) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, 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 se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, 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 sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali podatki, 
ki predlagajo, da je zdravje lahko ogroženo z 

(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali podatki, 
ki predlagajo, da je zdravje lahko ogroženo z 
nezaužitjem živila. Ta omejitev ne velja za 
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nezaužitjem živila. 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 in implicitnih podatkov; 
vendar če 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 Simon Coveney

Predlog spremembe 142
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 se sklicujejo na splošne, 
neposebne koristi hranilne snovi ali živila za 
splošno javno zdravje, dobro počutje;

(a) podatki, ki se sklicujejo na splošne, 
nepotrebne koristi hranilne snovi ali živila za 
splošno javno zdravje, dobro počutje, razen 
če so ti podatki znanstveno utemeljeni;

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

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

(c) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, 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 se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, 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 sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali podatki, 
ki predlagajo, da je zdravje lahko ogroženo z 
nezaužitjem živila.

(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali podatki, 
ki predlagajo, da je zdravje lahko ogroženo z 
nezaužitjem živila. Ta omejitev ne velja za 
znanstveno utemeljene podatke, ki se 
sklicujejo na nasvet organizacij in 
dobrodelnih ustanov, ki so jih uradno 
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priznale nacionalne oblasti.

Or. en

Obrazložitev

Strinjamo se s pristopom Komisije glede zavajajočih, napačnih in implicitnih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 143
Člen 11, odstavek 1

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. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni: 

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

(a) podatki, ki predlagajo, da je zdravje 
lahko ogroženo z nezaužitjem živila;

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

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

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

(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali podatki, 
ki predlagajo, da je zdravje lahko ogroženo 
z nezaužitjem živila.

(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane spremembe zagotavljajo zadostno prilagodljivost, da se zajame vse zavajajoče 
podatke, ki jih ta člen želi prepovedati brez poseganja v podrobnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 144
Člen 11, odstavek 1

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

1. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem niso 
dopustni, razen če so izrecno določeni v 
postopku iz členov 10(1) in 13(1): 

(a) podatki, ki se sklicujejo na splošne, 
neposebne koristi hranilne snovi ali živila za 
splošno javno zdravje, dobro počutje;

(a) podatki, ki se sklicujejo na splošne, 
neposebne koristi hranilne snovi ali živila za 
splošno javno zdravje;

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

(b) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, na lastnosti hujšanja ali 
nadzorovanja teže ali na zmanjšanje 
občutka lakote ali povečanje občutka sitosti 
ali na manjšo absorpcijo energije prek 
uživanja proizvoda.

(c) podatki, ki se sklicujejo, ne glede na 
Direktivo 96/8/ES, 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;
(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov ali 
podatki, ki predlagajo, da je zdravje lahko 
ogroženo z nezaužitjem živila.

Or. en

Obrazložitev

Prilagodljivost v tej meri, da se ohranja realnost trga in skladnost s predlogi sprememb 
odstavka 1.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 145
Člen 11, odstavek 1, točka (d)

(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 

(d) podatki, ki se sklicujejo na nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
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področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov,
predlagajo, da je zdravje lahko ogroženo z 
nezaužitjem živila.

področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov. 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 življenjskim slogom.

Or. en

Obrazložitev

Predlog, ki ga je predložila Komisija, bi prepovedal logotipe dobrodelnih ustanov na 
embalaži živil ter oviral prizadevanja dobrodelnih ustanov za povečanje dohodka za 
zdravstvene raziskave, izobraževanje in oskrbo. Ta predlog spremembe podpira take koristne 
dejavnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 146
Člen 11, odstavek 2

2. Kjer je ustrezno, objavi Komisija po 
posvetovanju z Agencijo podrobne smernice 
za uvedbo tega člena.

2. Kjer je ustrezno, objavi Komisija po 
posvetovanju z Agencijo in zainteresiranimi 
strankami podrobne smernice za uvedbo 
tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Določanje smernic za izvajanje člena 11 zahteva posebno strokovno znanje. Razen tega je 
treba izvesti tudi posvetovanje med interesnimi skupinami in potrošniki, da se zagotovi 
uporabnost Uredbe z ohranjanjem močne povezave med njenim izvajanjem in realnostjo trga.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 147
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 
podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
pomen hranilne ali druge snovi za rast, 
razvoj in normalne fiziološke telesne 

1. Ne glede na postopek odobritve iz člena
10(1) se smejo pripraviti podatki v zvezi z 
zdravjem, ki opisujejo pomen hranilne ali 
druge snovi za rast, razvoj in fiziološke 
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funkcije na podlagi uveljavljenih in 
nespornih znanstvenih podatkov in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če so
na seznamu, določenem v odstavku 2.

telesne funkcije telesa na podlagi 
uveljavljenih in nespornih znanstvenih 
spoznanj in ki jih povprečen potrošnik 
pravilno razume, če temeljijo na seznamu, 
določenem v odstavku 2.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 148
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 
podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
pomen hranilne 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, določenem v odstavku 2.

1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 
podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
pomen živila, hranilne 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, določenem 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 so pogosto usmerjeni k posebnim skupinam ali podskupinam prebivalstva, ki so 
lahko bolje seznanjene z nekaterimi živili, hranilnimi snovmi ali snovmi kot povprečni 
potrošnik.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 149
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 
podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
pomen hranilne 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 

1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 
podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
pomen hranilne 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 
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na seznamu, določenem v odstavku 2. razmerje med hranilno ali drugo snovjo ter 
zdravjem na seznamu, določenem 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, ker narašča tudi 
razumevanje potrošnikov. Namesto stalnih podatkov je treba upoštevati seznam razmerij 
hranilnih ali drugih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 150
Člen 12, odstavek 1

1. Ne glede na člen 10(1) se smejo pripraviti 
podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
pomen hranilne ali druge snovi za rast, 
razvoj in normalnih fizioloških telesnih 
funkcij na podlagi uveljavljenih in nespornih 
znanstvenih podatkov in ki jih povprečen 
potrošnik pravilno razume, če so na 
seznamu, določenem v odstavku 2.

1. Ne glede na postopek odobritve iz člena
10(1) se smejo pripraviti podatki v zvezi z 
zdravjem, vključno z dobro uveljavljenimi 
podatki v zvezi z zmanjšanjem tveganja za 
obolenja, ki opisujejo pomen hranilne ali 
druge snovi za rast, razvoj in fiziološke 
telesne funkcije na podlagi uveljavljenih in 
nespornih znanstvenih spoznanj in ki jih 
povprečen potrošnik pravilno razume, če 
temeljijo na seznamu, določenem 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 mora 
biti dovoljeno tudi ustreznim interesnim skupinam (npr. potrošniškim skupinam in industriji).

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 151
Člen 12, odstavek 2
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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 stranke 
(predvsem potrošniške skupine in 
predstavniki industrije) pošljejo Komisiji 
sezname razmerij prehrana/zdravje 
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 hranilne
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 hranilne ali druge snovi za 
rast, razvoj in normalne fiziološke telesne 
funkcije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 152
Člen 12, odstavek 2

2. Države članice pošljejo Komisiji sezname 
podatkov iz odstavka 1 najpozneje do ... 
[eno leto po zadnjem dnevu v mesecu, v 
katerem je bila sprejeta ta uredba].

2. Države članice in zainteresirane stranke 
pošljejo sezname podatkov najpozneje do ... 
[eno leto po zadnjem dnevu v mesecu, v 
katerem je bila sprejeta ta uredba].

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 mora 
biti dovoljeno tudi ustreznim interesnim skupinam (npr. potrošniškim skupinam in industriji).

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 153
Člen 12, odstavek 2

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

razmerij 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 hranilne 
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 hranilne 
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

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, ker narašča tudi 
razumevanje potrošnikov. Namesto stalnih podatkov je treba upoštevati seznam razmerij 
hranilnih ali drugih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 154
Člen 12, odstavek 3

3. Od začetka veljavnosti te uredbe lahko 
proizvajalci živil do sprejetja seznama, 
navedenega v drugem odstavku 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; to velja ne 
glede na sprejetje zaščitnih ukrepov iz člena 
22.

3. Od začetka veljavnosti te uredbe lahko 
proizvajalci živil do 12 mesecev po sprejetju
seznama, navedenega v drugem odstavku 
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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Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 155
Člen 13, odstavek 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 lahko sprememba enega 
od teh dejavnikov tveganja koristen učinek 
ali ga nima.

črtano

Or. da

Obrazložitev

Učinek podatkov je zavajajoč, če so številni dejavniki tveganja velikega in/ali večjega pomena 
v primeru bolezni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 156
Člen 14, odstavek 1

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

1. Za pridobitev dovoljenja iz člena 10(1), v 
primeru podatkov v zvezi z zdravjem, ki ne 
sodijo na področje uporabe člena 12 ter 
zmanjšanja tveganja za obolenja je treba 
vložiti vlogo pri Agenciji.

Agencija: Agencija:
(a) pisno potrdi prejem vloge 14 dni po 
prejemu. V potrdilu je zabeležen datum 
prejema vloge;

(a) pisno potrdi prejem vloge 14 dni po 
prejemu. V potrdilu je zabeležen datum
prejema vloge.

(b) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o vlogi ter jim da na voljo vlogo z 
vsemi ostalimi informacijami, ki jih je 
predložil vlagatelj kot dopolnila;
(c) da javnosti na voljo povzetek 
dokumentacije, navedene v odstavku 3(f).

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 157
Člen 14, odstavek 1, točka (b)

(b) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o vlogi ter jim da na voljo 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 
odločitev ni sprejeta. Preglednost in pravica do informacij sta izpolnjeni z določbami iz člena 
15(5) in 15(6).

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 158
Člen 14, odstavek 1, točka (b)

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

črtano

Or. en
Obrazložitev

Zaradi zaščite konkurence in podpore inovativnosti je neutemeljeno zagotavljanje vsem 
državam članicam dostop do dokumentacije ter zagotavljanje splošni javnosti dostop do 
njenih povzetkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 159
Člen 14, odstavek 1, točka (c)

(c) da javnosti na voljo povzetek 
dokumentacije, navedene v odstavku 3(f).

črtano

Or. en
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Obrazložitev
Določbe v členu 14(1)(b) in (c) je treba črtati, da se zaščiti zaupnost predložitve, dokler 
odločitev ni sprejeta. Preglednost in pravica do informacij sta izpolnjeni z določbami iz člena 
15(5) in 15(6).

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 160
Člen 14, odstavek 1, točka (c)

(c) da javnosti na voljo povzetek 
dokumentacije, navedene v odstavku 3(f).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zaščite konkurence in podpore inovativnosti je neutemeljeno zagotavljanje vsem 
državam članicam dostop do dokumentacije ter zagotavljanje splošni javnosti dostop do 
njenih povzetkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde
Predlog spremembe 161

Člen 14, odstavek 2, točka (c)

(c) kopija raziskav, ki so bile izvedene na 
podlagi podatkov v zvezi z zdravjem, 
vključno z, kjer je na voljo, neodvisnimi, 
pregledanimi raziskavami, ki so bile 
opravljene, in katerim koli drugim 
materialom, ki je na razpolago, da se dokaže, 
da je v skladu z merili, določenimi v tej 
uredbi;

(c) kopija raziskav, ki so bile izvedene na 
podlagi podatkov v zvezi z zdravjem, 
vključno z, kjer je na voljo, neodvisnimi, 
pregledanimi raziskavami, ki so bile 
opravljene, in katerim koli drugim 
materialom, ki je na razpolago, vključno z 
vsakim, ki je povezan s potrošnikovim 
dojemanjem podatkov, da se dokaže, da je v 
skladu z merili, določenimi v tej uredbi;

Or. da
Obrazložitev

Obstaja veliko pomanjkanje raziskav o tem, kako potrošniki v različnih državah članicah 
dojemajo različne vrste podatkov. To mora biti popravljeno. Razen če lahko proizvajalci 
dokažejo, da potrošniki razumejo podatke in tako namensko uporabljajo proizvod, ni smiselno 
ne za potrošnika ne za proizvajalca, da poskuša dobiti dovoljenje za takšen podatek. 
Predvsem je odvisno od vlagatelja, ali bo predložil takšne podatke in opravil raziskave.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 162
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ker je razmerje med znanstveno utemeljitvijo in pomenom podatka lahko predmet odobritve, 
je nujno, da se proizvajalcem določi stopnjo gibljivosti v zvezi s sporočitvijo podatkov. 

Predlog Komisije v osnovi tega ne upošteva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 163
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke v zvezi z zdravjem, 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

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 164
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog ubeseditve v vseh jezikih 
Skupnosti, za podatke v zvezi z zdravjem, 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
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Obrazložitev

Ni razloga za zahtevo, da vlagatelj zagotovi ubeseditev podatkov v jezikih vseh držav članic. 
Zadovoljiv mora biti opis glavnih elementov takih podatkov. Pri uporabi podatkov v 
posameznih državah bodo proizvajalci spremljali dojemljivost potrošnikov za te podatke ter 
prilagodili njihovo ubeseditev potrebam optimalnega sporočanja prednosti nekega proizvoda.

Predlog spremembe, ki ga vloži Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Predlog spremembe 165
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

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

(e) glavne točke besedila podatkov v vseh 
jezikih Skupnosti in, odvisno od primera, 
posebni pogoji uporabe;

Or. es

Obrazložitev

Postopek, ki ga je predložila Komisija, ne upošteva sprememb znanja in dojemanja 
potrošnikov (ki se ga po definiciji ne more oceniti vnaprej). Lahko tudi pripelje do položaja, v 
katerem proizvajalci, za vzpostavitev razmerja, za katerega je že bilo izdano dovoljenje, 
zaprosijo za odobritev drugačne ubeseditve, kar bi ustvarilo nepotrebno dodatno delo za 
Evropsko agencijo za varno hrano.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 166
Člen 14, odstavek 2, točka (f)

(f) povzetek dokumentacije. (f) 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, da se proizvajalcem določi stopnjo gibljivosti v zvezi s sporočitvijo podatkov. 

Predlog Komisije v osnovi tega ne upošteva.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 167
Člen 14, odstavek 2, točka (f a) (novo)

(fa) povzetek dokumentacije.

Or. en

Obrazložitev

Ker je razmerje med znanstveno utemeljitvijo in pomenom podatka lahko predmet odobritve, 
je nujno, da se proizvajalcem določi stopnjo gibljivosti v zvezi s sporočitvijo podatkov. 

Predlog Komisije v osnovi tega ne upošteva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 168
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. 
Vlagatelji imajo pravico, da zastopajo svojo 
vlogo pred Agencijo, in pravico, da med 
oceno dosjeja s strani Agencije predložijo 
dodatne podatke.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 169
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. 
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Vlagatelji imajo pravico, da zastopajo svojo 
vlogo pred Agencijo in pravico, da med 
oceno dosjeja s strani Agencije predložijo 
dodatne podatke.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da uredbe o odobritvi podatkov dajejo vlagatelju možnost, da predloži razloge, ki 
podpirajo trditve, opredeljene v dosjeju, in po potrebi dopolni dosje ali pošlje dodatne 
razlage.

Predlog spremembe, ki ga vložita Othmar Karas
Predlog spremembe 170

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. Pri sestavljanju svojega mnenja Agencija 
spoštuje rok 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.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 171
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 
vlagatelja, naj dopolni dokumentacijo k 
vlogi v določenem roku. Vlagatelj ima 
neposredni dostop do pristojnega sosveta 
Agencije, vključno s pravico do zaslišanja 
in pravico predložitve dodatne 
dokumentacije k dosjeju.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 172
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 
vlagatelja, naj dopolni dokumentacijo k 
vlogi v določenem roku. Vlagatelj ima 
neposredni dostop do pristojnega sosveta 
Agencije, vključno s pravico do zaslišanja 
in pravico predložitve dodatne 
dokumentacije k dosjeju.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje možnosti odprtega kataloga dokumentov, zahtevanih med postopkom odobritve 
podatkov, bo zagotovilo postopek odobritve proti presoji uradnikov. Po drugi strani je 
bistveno, da se vlagatelju omogoči možnost predložitve dodatnih razlag in, po potrebi, 
dopolnitve dosjeja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 173
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 znanstvenim dognanjem;

(b) ali je ubeseditev podatkov 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.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 174
Člen 15, odstavek 3, točka (a)
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(a) da je predlagana ubeseditev podatkov v 
zvezi z zdravjem utemeljena z znanstvenimi 
podatki;

(a) da je predlagana ubeseditev podatkov v 
zvezi z zdravjem utemeljena z znanstvenim
dognanjem;

Or. en

Obrazložitev
Namen predlagane spremembe je, da dokumentacija temelji na širšem znanstvenem 
spoznanju in ne le na znanstvenih podatkih. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 175
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

(c) priporočena ubeseditev v vseh jezikih 
Skupnosti za predlagane podatke v zvezi z 
zdravjem;

(c) bistveni elementi ubeseditve za podatke 
v vseh jezikih Skupnosti; 

Or. en

Obrazložitev
Ker je razmerje med znanstveno utemeljitvijo in pomenom podatka lahko predmet odobritve,
je nujno, da se proizvajalcem določi stopnjo gibljivosti v zvezi s sporočitvijo podatkov. 

Predlog Komisije v osnovi tega ne upošteva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 176
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

(c) priporočena ubeseditev v vseh jezikih 
Skupnosti za predlagane podatke v zvezi z 
zdravjem;

(c) bistveni elementi ubeseditve v vseh 
jezikih Skupnosti za predlagane podatke v 
zvezi z zdravjem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Predlog spremembe 177
Člen 15, odstavek 4, točka (c)
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(c) priporočena ubeseditev v vseh jezikih 
Skupnosti za predlagane podatke v zvezi z 
zdravjem;

(c) glavne točke ubeseditve za podatke v 
vseh jezikih Skupnosti;

Or. es

Obrazložitev

Postopek, ki ga je predložila Komisija ne upošteva sprememb znanja in dojemanja 
potrošnikov (ki se ga po definiciji ne more oceniti vnaprej). Lahko tudi pripelje do položaja, v 
katerem proizvajalci za vzpostavitev razmerja, za katerega je že bilo izdano dovoljenje, 
zaprosijo za odobritev drugačne ubeseditve, kar bi ustvarilo nepotrebno dodatno delo za 
Evropsko agencijo za varno hrano.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 178
Člen 15, odstavek 4 a (novo)

4a. Vlagatelji imajo pravico, da se v enem 
mesecu pritožijo na negativne ali pogojne 
pozitivne ocene znanstvenih meril podatkov 
s strani Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Vloga mora zagotoviti pravico do pritožbe na negativne ali pogojne pozitivne odločitve v 
zvezi z odobritvijo nekaterih podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 179
Člen 18, odstavek 2, točka (c) 

(c) seznam neodobrenih podatkov v zvezi z 
zdravjem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Objava seznama podatkov, ki niso bili odobreni v postopku odobritve, bo zaradi zaščite 
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poštene konkurence in inovativnosti v industriji neugodna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 180
Člen 19

Varstvo podatkov Zaupnost
1. Znanstveni podatki in druge informacije, 
ki jih vsebuje dokumentacija vlagatelja, 
zahtevana v skladu s členom 14(2) se v 
roku sedmih let od datuma odobritve 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, če:

1. Vlagatelj lahko označi, za katere 
podatke, predložene v skladu s to uredbo, 
želi, da jih obravnavajo kot zaupne, če bi 
njihovo razkritje resno oškodovalo njegov 
konkurenčni položaj. V takih primerih se 
morajo navesti preverljivi razlogi.

(a) so bili znanstveni podatki in druge 
informacije s strani prvotnega vlagatelja v 
času prvotne vloge izrečeni za zaupne; in
(b) je imel prvotni vlagatelj v času prvotne 
vloge izključno pravico do uporabe zaupnih 
podatkov; in
(c) podatek v zvezi z zdravjem ne bi mogel 
biti odobren brez predložitve zaupnih 
podatkov s strani prvotnega vlagatelja.
2. Do preteka obdobja sedmih let, 
določenega v odstavku 1, naslednji vlagatelj 
nima pravice, da bi se nanašal na podatke, 
ki so bili s strani predhodnega vlagatelja 
določeni za zaupne, če Komisija ne sprejme 
odločbe, po kateri bi se lahko izdalo 
dovoljenje brez podatkov, ki so bili 
označeni za zaupne s strani predhodnega 
vlagatelja.

2. Komisija po posvetovanju z vlagateljem 
določi, katere podatke, razen tistih, ki so 
navedeni v odstavku 3, je treba obravnavati 
kot zaupne in o odločitvi obvesti vlagatelja.

3. Naslednji podatki se ne štejejo za 
zaupne:
(a) ime in ključne značilnosti živila, ki 
sporočajo lastnosti v zvezi z zdravjem;
(b) ugotovitve študij, opravljenih na živalih 
in ljudeh po vzorcu in vitro, kot je ustrezno, 
ki so pomembne za vrednotenje učinkov 
živila in njegovih sestavin na človeško 
prehrano in zdravje;
(c) metode odkrivanja ali količinske 
opredelitve ključnih značilnosti živila ali 
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njegovih sestavin, ki so lahko potrebne za 
uradni nadzor.
4. Ne glede na odstavek 2 mora Agencija 
na zahtevo Komisiji in državam članicam 
predložiti vse podatke, ki jih ima, vključno s 
kakršnimi koli podatki, ki so po odstavku 2 
določeni kot zaupni.
5. Pri obravnavi vlog za dostop do 
dokumentov pri Agenciji, Agencija deluje 
po načelih Uredbe (ES) št. 1049/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 
maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije1.
6. Države članice, Komisija in Agencija 
obravnavajo vse podatke, ki so po odstavku 
2 določeni kot zaupni, kot zaupne, razen če 
je ustrezno, da se ti podatki objavijo zaradi 
varovanja zdravja ljudi. Države članice 
obdelajo vloge za dostop do dokumentov, 
prejetih na podlagi te uredbe, v skladu s 
členom 5 Uredbe (ES) št. 1049/2001.
7. Če vlagatelj umakne vlogo, države 
članice, Komisija in Agencija upoštevajo 
zaupnost tržnih in industrijskih podatkov, 
vključno s podatki o raziskavah in razvoju 
ter podatki, o katerih se Komisija in 
vlagatelj glede zaupnosti ne strinjata.
______________
¹ UL L 145, 31.5.2001, str. 43. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb

Predlog spremembe 181
Člen 19 a (novo)

Člen 19a
Zaupnost

1. Vlagatelj lahko označi, za katere podatke 
in informacije, oddane v skladu s to 
uredbo, želi, da jih obravnavajo kot zaupne, 
če bi njihovo razkritje resno oškodovalo 
njegov konkurenčni položaj. Navesti je 
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treba preverljive razloge.
2. Komisija, po posvetovanju z vlagateljem, 
določi, katere podatke in informacije, razen 
tistih, ki so navedeni v odstavku 3, je treba 
obravnavati kot zaupne in o odločitvi 
obvesti vlagatelja. 
3. Naslednji podatki in informacije se ne 
štejejo za zaupne:
(a) ime in ključne značilnosti živila, ki 
sporočajo lastnosti v zvezi z zdravjem;
(b) ugotovitve preskusov, izvedenih na 
živalih ali ljudeh po vzorcih in vitro, ki so 
pomembni za vrednotenje učinkov živila in 
njegovih sestavin na človeško prehrano in 
zdravje;
(c) metode odkrivanja ali količinske 
opredelitve ključnih značilnosti živila ali 
njegovih sestavin, ki so lahko potrebne za 
uradni nadzor.
4. Ne glede na odstavek 2 mora Agencija 
na zahtevo Komisiji in državam članicam 
predložiti vse podatke, ki jih ima, vključno s 
kakršnimi koli podatki in informacijami, ki 
so po odstavku 2 določeni kot zaupni.
5. Pri obravnavi vlog za dostop do 
dokumentov pri Agenciji, Agencija deluje 
po načelih Uredbe (ES) št. 1049/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 
maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije1.
6. Države članice, Komisija in Agencija 
obravnavajo vse podatke in informacije, ki 
so po odstavku 2 določeni kot zaupni, kot 
zaupne, razen če je ustrezno, da se ti 
podatki objavijo zaradi varovanja zdravja 
ljudi. Države članice obdelajo vloge za 
dostop do dokumentov, prejetih na podlagi 
te uredbe, v skladu s členom 5 Uredbe (ES) 
št. 1049/2001.

7. Če vlagatelj umakne vlogo, države 
članice, Komisija in Agencija upoštevajo 
zaupnost tržnih in industrijskih podatkov in 
informacij, vključno s podatki o raziskavah 
in razvoju, ter podatki, o katerih se država 
in vlagatelj glede zaupnosti ne strinjata.
________________________
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¹ UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

Or. en

Obrazložitev

Za spodbudo vlaganja v raziskave, pospešitev novosti in zagotovitev poštene konkurence je 
ustrezna zaščita podatkov nujno potrebna. V praksi izključna pravica do uporabe zaupnih 
podatkov ne bo vedno zadostovala, ker se klinični preskusi ponavadi izvajajo s tretjimi 
strankami, kot so univerze. Največkrat bodo proizvajalci univerzam dodelili pravico do 
uporabe podatkov za usposabljanje, objavo in nadaljnjo raziskavo. 

*** Če je zgornji predlog spremembe sprejemljiv, umakni predlog spremembe 33 ***

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 182
Člen 19 a (novo)

Člen 19a
Varstvo podatkov

1. Znanstveni podatki in druge informacije, 
ki jih vsebuje dokumentacija vlagatelja, 
zahtevana v skladu s členom 10 in 
zaščitena po členu 19, se v sedmih letih od 
datuma dovoljenja ne smejo uporabiti v 
prid drugega vlagatelja, razen, če se je 
drugi vlagatelj dogovoril s prvim 
vlagateljem, da se lahko takšni podatki in 
informacije uporabijo.
2. Po poteku obdobja sedmih let lahko 
Agencija uporabi vse ugotovitve, ali del 
vrednotenj, opravljenih na osnovi 
znanstvenih podatkov in informacij, ki jih 
vsebuje dokumentacija vlagatelja, v korist 
drugih vlagateljev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 183
Člen 19 b (novo)

Člen 19b



AM\562665SL.doc 71/89 PE 355.746v02-00

SL

Spoštovanje pridobljenih pravic
Oddaja vloge, priznanje sprejema ali 
odobritev dovoljenja za podatke ne posega v 
nobeno pravico do intelektualne lastnine, ki 
jo lahko ima vlagatelj do podatkov ali do 
katerih koli znanstvenih podatkov ali 
informacij iz dokumentacije vlagatelja. 
Zgoraj omenjene pravice se obravnavajo v 
skladu z zakonodajo Skupnosti ali kakršno 
koli določbo nacionalne zakonodaje, ki ni v 
nasprotju z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 184
Člen 20 a (novo)

Člen 20a

Ne glede na člena 3 in 4 Direktive 
2002/46/ES ter časovno omejitev 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:
(a) se zadevna vitaminska ali mineralna 
snov uporablja v najmanj enem 
prehranskem dopolnilu, ki se prodaja v 
Skupnosti od 12. julija 2002, in
(b) Agencija ni podala negativnega mnenja 
o uporabi te vitaminske ali mineralne snovi 
ali njeni uporabi v tej obliki pri 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 odpravo proizvodov, 
ki se več let varno prodajajo v posameznih državah članicah.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 185
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, 
ki se jih lahko sprejme po členu 5(4) te 
direktive, če je izdelek skladen s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 186
Člen 22, odstavek 1

1. Če ima država članica resne pomisleke, da 
se zahteva ne ujema s to Uredbo ali da je 
znanstvena utemeljitev iz člena 7
pomanjkljiva, lahko ta država članica 
začasno ustavi uporabo te zahteve na 
njenem ozemlju. 
O tem obvesti druge države članice in 
Komisijo ter navede vzroke za opustitev. 

1. V povezavi s členom 12(3), če ima država 
članica resne pomisleke, da se zahteva ne 
ujema s to Uredbo ali da je znanstvena 
utemeljitev iz člena 6 pomanjkljiva, lahko ta 
država članica zaprosi Komisijo, da razišče 
veljavnost podatkov, ki se uporabljajo pri 
označevanju, predstavitvi in oglaševanju 
zadevne hrane.
O tem obvesti druge države članice in 
izvajalca ter razloži svojo zahtevo. Država 
članica ne sme opustiti uporabe zahteve 
dokler Komisija ne sprejme odločitve v 
skladu s postopkom iz člena 23 te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Realističen pristop je bistvenega pomena.

Pred sprejetjem takih ukrepov (opustitve uporabe podatkov na ozemlju države članice) bi bila 
koristna natančna analiza (med drugim znanstvenih dokazov).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 187
Article 22, paragraph 3

3. Država članica iz odstavka 1 lahko 
ohranja opustitev, dokler ji ni sporočena 
odločitev iz člena 2.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Realističen pristop je bistvenega pomena.

Pred sprejetjem takih ukrepov (opustitve uporabe podatkov na ozemlju države članice) bi bila 
koristna natančna analiza (med drugim znanstvenih dokazov).

Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 188
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 + tri 
leta] Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o izvajanju te direktive, 
zlasti o razvoju trga živil, za katere se 
naredijo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem ter o katerih koli 
težavah, s katerimi so se srečali pri 
izvajanju člena 1(4a), vključno s predlogom 
sprememb, če je to potrebno.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb

Predlog spremembe 189
Člen 25 a (novo)

Člen 25a
Prehodno obdobje
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Podatki v zvezi z zdravjem, namenjeni 
živilom, kategorijam živil ali sestavinam 
živil, ki so različni od tistih iz člena 12(1), 
se lahko še naprej uporabljajo v času, ko 
začne ta uredba veljati, v skladu z 
obstoječimi določili in pod pogojem, da se 
predloži vloga na podlagi člena 14 v 
dvanajstih mesecih od veljavnosti te uredbe 
do šest mesecev pred končno odločitvijo po 
členu 16. V primeru takšnih vlog časovni 
roki iz členov15(1), 15(2) in 16(1) ne 
veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se predvidi prehodno obdobje, ki omogoča, da obstoječi, znanstveno 
utemeljeni, zaupni podatki ostanejo v uporabi, dokler so ustrezno vključeni v skladu s 
predlagano uredbo.

*** Če je zgornji predlog spremembe sprejemljiv, umakni predlog spremembe 40 ***

Predlog spremembe, ki ga vloži Simon Coveney

Predlog spremembe 190
Člen 25 b (novo)

Člen 25b

Zahteve za živila z visoko energijsko 
porabo, ki so bila uporabljena v skladu z 
nacionalnimi določbami pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej 
vlagajo do sprejetja direktive Komisije o 
živilih, namenjenih osebam z visoko 
energijsko porabo, zlasti športnikom, na 
podlagi Direktive 89/398/EGS z dne 3. maja 
1989 o približevanju zakonodaje držav 
članic o živilih za posebne prehranske 
namene¹.
_____________
¹ UL L 186, 30.6.1989, str. 27.
. 

Or. en
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Obrazložitev

Evropska Komisija se zdaj ukvarja z direktivo Komisije o živilih z visoko energijsko porabo, v 
skladu z okvirno direktivo o živilih za posebne prehrambene namene (Direktiva 89/398). 
Prihodnja direktiva bo pojasnila potrebe po zahtevah v športni prehrani. Zahteve za 
proizvode, ki jih uporabljajo športniki, so posebne in zato posebna direktiva omogoča 
določitev ustreznih meril za te zahteve. Zato je v tej uredbi ustrezno predvideti prehodne 
ukrepe, dokler se ne sprejme ustrezna direktiva. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 191
Člen 25 b (novo)

Člen 25b
Prehodni ukrepi

Zahteve za živila z visoko energijsko 
porabo, ki so bila uporabljena v skladu z 
nacionalnimi določili pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej 
vlagajo do sprejetja direktive Komisije o 
živilih, namenjenih osebam z visoko 
energijsko porabo, zlasti športnikom, na 
podlagi Direktive 89/398/EGS z dne 3. maja 
1989 o približevanju zakonodaje držav 
članic o živilih za posebne prehranske 
namene¹.
_____________
¹ UL L 186, 30.6.1989, str. 27.

Or. en

Obrazložitev

Evropska Komisija se zdaj ukvarja z direktivo Komisije o živilih z visoko energijsko porabo, v 
skladu z okvirno direktivo o živilih za posebne prehrambene namene (Direktiva 89/398). 
Prihodnja direktiva bo pojasnila potrebe po zahtevah v športni prehrani. Zahteve za 
proizvode, ki jih uporabljajo športniki, so posebne in zato posebna direktiva omogoča 
določitev ustreznih meril za te zahteve. Zato je v tej uredbi ustrezno predvideti prehodne 
ukrepe, dokler se ne sprejme ustrezna direktiva.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Othmar Karas

Predlog spremembe 192
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 enajstega meseca po vlogi] ali 
do poteka roka uporabe, katero obdobje je 
daljše.
Podatki v zvezi z zdravjem iz člena 12(1) se 
lahko navajajo od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe, določenega v členu 
26, do sprejetja seznama iz člena 12(2a), za 
katere so odgovorni nosilci dejavnosti pod 
pogojem, da so v skladu s to uredbo in 
obstoječimi nacionalnimi določili, ki veljajo 
zanje, in brez poseganja v sprejetje 
prehodnih ukrepov iz člena 22.
Podatki v zvezi z zdravjem, razen tistih iz 
člena 12(1), ki se uporabljajo v skladu z 
obstoječimi določbami za živila, kategorije 
živil ali sestavine živil, ko ta uredba začne 
veljati, se lahko še vedno uporabljajo v 
državi (državah), v kateri (katerih) se 
zakonito tržijo, in pod pogojem, da se vloži 
zahtevek na podlagi člena 14 v roku 12 
mesecev od datuma, s katerim začne veljati 
ta uredba, in šest mesecev po končni 
odločitvi, sprejeti na podlagi člena 16.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 193
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 Uporablja se od [prvega dne osemnajstega
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po objavi]. 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 daljše.
Podatki v zvezi z zdravjem iz člena 12(1) se 
lahko navajajo od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe, določenega v členu 
26, do sprejetja seznama iz člena 12(2a), za 
katerega so odgovorni nosilci dejavnosti 
pod pogojem, da so v skladu s to uredbo in 
obstoječimi nacionalnimi določili, ki veljajo 
zanje, in brez poseganja v sprejetje 
prehodnih ukrepov iz člena 22.
Podatki v zvezi z zdravjem, razen tistih iz 
člena 12(1), ki se uporabljajo v skladu z 
obstoječimi določbami za živila, kategorije 
živil ali sestavine živil, ko ta uredba začne 
veljati, se lahko še vedno uporabljajo v 
državah, v katerih se zakonito tržijo, in pod 
pogojem, da se vloži zahtevek na podlagi 
člena 14 v roku 12 mesecev od datuma, s 
katerim začne veljati ta uredba, in šest 
mesecev po končni odločitvi, sprejeti na 
podlagi člena 16.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora predvideti primerna prehodna obdobja za podatke v zvezi z zdravjem, ki 
spadajo na področje uporabe člena 12 – podatki, ki temeljijo na splošno sprejetih znanstvenih 
podatkih – in so ali ne vključeni na seznam Skupnosti o dopustnih podatkih, ter 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, ker čas, potreben za objavo smernic EFSA, postopek odobritve 
(najmanj 6 mesecev) ter 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 zdaj na trgu, pod pogojem, da so vložile zahtevke v skladu s postopkom odobritve, dokler 
EFSA in stalni odbor ne sprejmeta končne odločitve.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Simon Coveney

Predlog spremembe 194
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za oddelkom „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 
proizvode z vsebnostjo več kot 60 kcal/100 
ml ali 250 kcal/100 g.

Or. en

Obrazložitev

Člen 2.4 zagotavlja opredelitev „podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo“ in v točki (a) velja 
za energijo (kalorična vrednost), ki jo živilo „zagotovi pri znižani ali povečani stopnji“. 
Vseeno Priloga zdaj določa le pogoje, ki veljajo za podatke v zvezi z zmanjšanimi stopnjami 
energije. Zaradi skladnosti predlagam uvedbo podatkov v zvezi s povečano stopnjo energije, 
tj.„podatkov v zvezi z visoko energijsko vrednostjo“, tako da bodo v skladu z opredelitvijo iz 
člena 2.4.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christopher Heaton-Harris

Predlog spremembe 195
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za oddelkom „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 
proizvode z vsebnostjo več kot 60 kcal/100 
ml ali 250 kcal/100 g.

Or. en

Obrazložitev

Člen 2.4. zagotavlja opredelitev „podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo“ in velja v točki (a) 
za energijo (kalorična vrednost), ki jo živilo „zagotovi pri znižani ali povečani stopnji“. 
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Vseeno Priloga zdaj določa le pogoje, ki veljajo za podatke v zvezi z zmanjšanimi stopnjami 
energije. Zaradi skladnosti predlagamo tudi uvedbo podatkov v zvezi s povečano stopnjo 
energije tj. podatkov v zvezi z „visoko energijsko vrednostjo“. Tako bo Priloga v skladu z 
opredelitvijo iz člena 2.4

Proizvode z visoko energijsko vrednostjo uporabljajo na primer ljudje, ki opravljajo fizično 
delo ali živijo aktivno (sprehajalci, pohodniki itd.). Te proizvode uporabljajo tudi diabetiki, 
da hitro uravnajo raven krvnega sladkorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 196
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za oddelkom „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 
proizvode z vsebnostjo več kot 60 kcal/100 
ml ali 250 kcal/100 g.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje prilogo s členom 2.4 (a) v zvezi z „zmanjšano ali POVEČANO 
stopnjo“ kalorične vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 197
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
NIZKA VSEBNOST MAŠČOB

NIZKA VSEBNOST MAŠČOB NIZKA VSEBNOST MAŠČOB

Podatek, ima živilo nizko vsebnost maščob, 
in kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo ne več kot 3 g maščob na 100 g 
ali 1,5 g maščob na 100 ml (1,8 g maščob na 
100 ml za polposneto mleko). Pri 
proizvodih, ki imajo nizko vsebnost maščob, 

Podatek, ima živilo nizko vsebnost maščob, 
in kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo ne več kot 3 g maščob na 100 g 
ali 1,5 g maščob na 100 ml (1,8 g maščob na 
100 ml za polposneto mleko). Pri 
proizvodih, ki imajo nizko vsebnost maščob, 
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lahko podatki o tem nosijo oznako 
„naravno“.

lahko podatki o tem nosijo oznako 
„naravno“. Ti podatki se uporabljajo brez 
poseganja v izraz „nizka vsebnost maščob“, 
kot je določeno v členu 5 Uredbe ES 
2991/94. 

Pri proizvodih, ki imajo nizko vsebnost 
maščob, lahko podatki o tem nosijo oznako 
„naravno“.

Or. en

Obrazložitev

Uredba Sveta (ES) 2991/94 določa načela za označevanje mastnih proizvodov s podatkom v 
zvezi z nizko vsebnostjo maščob. Brez takšnega poseganja bi bili podatki iz osnutka uredbe v 
nasprotju s prej omenjeno uredbo, ki je pravni akt na isti ravni, in bi potrošnika zavajali ter 
mu onemogočili, da bi izbral mastni proizvod z nižjo vsebnostjo maščob.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 198
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
BREZ NASIČENIH MAŠČOB

BREZ NASIČENIH MAŠČOB črtano
Podatek, da je živilo brez nasičenih maščob, 
in kateri koli podatek s podobnim
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo največ 0,1 g
nasičenih maščob na 100 g ali 100 ml.
Pri proizvodih, ki so brez nasičenih 
maščob, lahko podatki o tem nosijo oznako
„naravno“.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodi, razen maščobni proizvodi, bodo nosili podatke (npr. [nizka vsebnost maščob] ali 
[brez maščob]), medtem ko izpolnitev pogoja, določenega za ta podatek, ni mogoča za noben 
maščobni proizvod. Tudi repično olje z nizko vsebnostjo eruka kisline presega pogoje za 
sedemkrat, olivno olje pa za štirinajstkrat.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 199
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(NARAVNI VIR VITAMINOV IN/ALI MINERALOV)

NARAVNI VIR VITAMINOV IN/ALI 
MINERALOV

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

VIR VITAMINOV IN/ALI MINERALOV

Podatek, da je živilo vir vitaminov in/ali 
mineralov, ter 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 oznako 
„naravno“/„naraven“.

Or. en

Obrazložitev

1. Pogoji Codexa Alimentariusa, ki določajo podlago za mednarodne prehranske standarde, 
morajo biti urejeni v ustrezni zakonodaji EU o uporabi podatkov, ki bo spodbudila 
usklajevanje zakonodaje: a. Podatki z izrazi „ zmanjšan“ in „povečan“ morajo temeljiti na 
25-odstotni razliki v primerjavi z referenčnimi živili.

b. Uporabo podatkov, ki vsebujejo izraz „vir“, je treba uskladiti s Codexom Alimentariusom.

c. V podatkih je treba uporabljati izraz „natrij“ in ne „sol“.

d. Podatki, ki vsebujejo izraza „vir“ in „visoka vsebnost“ v zvezi z vitamini in minerali v 
tekočih živilih, morajo temeljiti na 7,5 % ali 15 % priporočenega dnevnega vnosa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 200
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
OBOGATENO Z VITAMINI IN/ALI MINERALI

OBOGATENO Z VITAMINI IN/ALI Z DODANIMI VITAMINI IN/ALI 
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MINERALI MINERALI
Podatek, da je živilo obogateno z vitamini 
in/ali minerali, ter kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le za proizvode, ki vsebujejo vitamine 
in/ali minerale vsaj v znatni količini, kot je 
določeno v Prilogi Direktive 90/496/EEC.

Podatek, da imajo živila dodane vitamine 
in/ali minerale, ter kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le za proizvode, ki vsebujejo vitamine 
in/ali minerale vsaj v znatni količini, kot je 
določeno v Prilogi Direktive 90/496/EEC.

Or. en

Obrazložitev

Če se izraz „dodan“ uporabi namesto „obogaten“, je potrošnik svobodnejši pri odločitvi, ali 
je to dobro ali ne. Če je potrošnik obveščen o tem, ali je visoka vsebnost vitaminov in/ali 
mineralov naravna snov v živilu, potem mora biti obveščen tudi o tem, ali so vitamini in/ali 
minerali dodani umetno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 201
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
OBOGATENO Z VITAMINI IN/ALI MINERALI

OBOGATENO Z VITAMINI IN/ALI 
MINERALI

črtano

Podatek, da je živilo obogateno z vitamini 
in/ali minerali, ter kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le za proizvode, ki vsebujejo vitamine 
in/ali minerale vsaj v znatni količini, kot je 
določeno v Prilogi Direktive 90/496/EEC.

Or. en

Obrazložitev

1. Pogoji, sprejeti v Codexu Alimentariusu, ki določajo podlago za mednarodne prehranske 
standarde, morajo biti urejeni v ustrezni zakonodaji EU o uporabi podatkov, ki bo spodbudila 
usklajevanje zakonodaje na tem področju:

a. Izraza „nizka vsebnost holesterola“ in „brez holesterola“ je treba uporabiti v podatkih. b. 
Uporabo podatkov, ki vsebujejo izraz „vir“, je treba uskladiti s Codexom Alimentariusom, pri 
čemer se izraz „obogaten“ uporablja kot dodatni sinonim. c. Podatki, ki vsebujejo izraza „vir“ 
in „visoka vsebnost“ v zvezi z vitamini in minerali v tekočih živilih, morajo temeljiti na 7,5 % 
ali 15 % priporočenega dnevnega vnosa.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 202
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
VISOKA VSEBNOST VITAMINOV IN/ALI MINERALOV

VISOKA VSEBNOST VITAMINOV 
IN/ALI MINERALOV

VISOKA VSEBNOST VITAMINOV 
IN/ALI MINERALOV

Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
vitaminov in/ali mineralov, ter kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za potrošnika 
lahko velja le za proizvode, ki vsebujejo vsaj 
dvakratno vrednost „vira vitaminov in 
mineralov“.

Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
vitaminov in/ali mineralov, ter kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za potrošnika 
lahko velja le za proizvode, ki vsebujejo vsaj 
dvakratno vrednost „vira vitaminov in 
mineralov“.

Pri živilih, ki imajo naravno visoko vsebnost 
vitaminov in/ali mineralov, lahko podatki o 
tem nosijo oznako „naravno“.

Pri živilih, ki imajo naravno visoko vsebnost 
vitaminov in/ali mineralov, lahko podatki o 
tem nosijo oznako „naravno“. Če ima živilo 
zaradi dodajanja visoko vsebnost vitaminov 
in/ali mineralov, morajo podatki vsebovati 
izraz „dodano“.

Or. en

Obrazložitev

Če se izraz „dodan“ uporabi namesto „obogaten“, je potrošnik svobodnejši pri odločitvi, ali 
je to dobro ali ne. Če je potrošnik obveščen o tem, ali je visoka vsebnost vitaminov in/ali 
mineralov naravna snov v živilu, potem mora biti obveščen tudi o tem, ali so vitamini in/ali 
minerali dodani umetno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 203
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(POVEČANA VSEBNOST (IME MAKROHRANILNE SNOVI))

POVEČANA VSEBNOST (IME 
MAKROHRANILNE SNOVI)

POVEČANA VSEBNOST (IME 
HRANILNE ALI DRUGE SNOVI)

Podatek, da je bila vsebnost v eni ali več 
hranilnih snoveh povečana, in kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za potrošnika 
lahko velja le, kjer proizvod izpolnjuje 
pogoje za podatek „vir“ in je povečanje 

Podatek, da je bila vsebnost v eni ali več 
hranilnih ali drugih snoveh povečana, in 
kateri koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le, kjer proizvod 
izpolnjuje pogoje za podatek „vsebuje/vir“
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vsebnosti vsaj 30 % v primerjavi s 
podobnim proizvodom.

in je povečanje vsebnosti vsaj 25 % v 
primerjavi s podobnim proizvodom.

Or. en

Obrazložitev

1. Pogoji, sprejeti v Codexu Alimentariusu morajo biti urejeni v ustrezni zakonodaji EU o 
uporabi podatkov, ki bo spodbudila usklajevanje: a. Izraza „nizka vsebnost holesterola“ in 
„brez holesterola“ je treba uporabiti v podatkih.

b. Podatki z izrazoma „ zmanjšan“ in „povečan“ morajo temeljiti na 25-odstotni razliki v 
primerjavi z referenčnimi živili.

c. Uporabo podatkov, ki vsebujejo izraz „vir“, je treba uskladiti s Codexom Alimentariusom, 
pri čemer se izraz „obogaten“ uporablja kot dodatni sinonim.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 204
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(ZMANJŠANA VSEBNOST (IME HRANILNE SNOVI))

ZMANJŠANA VSEBNOST (IME 
HRANILNE SNOVI)

Podatek, da je bila vsebnost v eni ali več 
hranilnih snoveh zmanjšana, in kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za potrošnika 
lahko velja le, kjer je zmanjšanje vsebnosti 
najmanj 30 % v primerjavi s podobnim 
proizvodom, razen pri mikrohranilnih 
snoveh, kjer je sprejemljiva razlika 10 % v 
referenčnih vrednostih, kot so določene v 
Direktivi Sveta 90/496/EGS.

ZMANJŠANA VSEBNOST (IME 
HRANILNE ALI DRUGE SNOVI)

Podatek, da je bila vsebnost v eni ali več 
hranilnih snoveh ali drugih snoveh
zmanjšana, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le, kjer je zmanjšanje vsebnosti 
najmanj 25 % v primerjavi s podobnim 
proizvodom, razen pri mikrohranilnih 
snoveh, kjer je sprejemljiva razlika 10 % v 
referenčnih vrednostih, kot so določene v 
Direktivi Sveta 90/496/EGS.

Or. en

Obrazložitev

1. Pogoji, sprejeti v Codexu Alimentariusu, ki določajo podlago za mednarodne prehranske 
standarde, morajo biti urejeni v ustrezni zakonodaji EU o uporabi podatkov, ki bo spodbudila 
usklajevanje: a. Izraza „nizka vsebnost holesterola“ in „brez holesterola“ je treba uporabiti 
v podatkih.
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b. Podatki z izrazoma „ zmanjšan“ in „povečan“ morajo temeljiti na 25-odstotni razliki v 
primerjavi z referenčnimi živili. c. V podatkih je treba uporabljati izraz „natrij“ in ne „sol“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marianne Thyssen

Predlog spremembe 205
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za oddelkom „LAHKO“)

BREZ BELJAKOVIN KRAVJEGA 
MLEKA
Podatek, da je živilo brez beljakovin 
kravjega mleka, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le za živila, ki ne vsebujejo sestavin
beljakovin kravjega mleka ali katere koli 
druge sestavine kravjega mleka. Pri 
proizvodih, ki so naravno brez beljakovin 
kravjega mleka, lahko podatki o tem nosijo 
oznako „naravno“.

Or. en

Obrazložitev

Približno 2–5 % otrok v Evropi je alergičnih na beljakovine kravjega mleka. Zato je 
ključnega pomena, da so starši, ki navadno nakupujejo za celotno družino, natančno 
obveščeni o tem, kateri proizvodi ne vsebujejo te snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marianne Thyssen

Predlog spremembe 206
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za oddelkom „LAHKO“)

BOGATO S KRATKOVERIŽNIMI 
MAŠČOBNIMI KISLINAMI OMEGA 3 
Podatek, da je živilo bogato s 
kratkoverižnimi 
maščobnimi kislinami omega 3, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le, kadar proizvod 
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vsebuje:
najmanj 3 g alfalinolenske kisline na 100 g 
ali 100 ml proizvoda. Pri proizvodih, ki so 
naravno bogati s kratkoverižnimi 
maščobnimi kislinami omega 3, lahko 
podatki o tem nosijo oznako „naravno“.

Or. en

Obrazložitev

WHO priporoča povečanje vnosa alfalinolenske kisline, da se zagotovi med 1 in 2 % vnosa 
energije, kar ustreza 2–4 g dnevno. Podatke, ki potrošnikom pomagajo najti proizvode, s 
katerimi bodo lahko zadostili priporočilom, je zato treba opredeliti v prilogi. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marianne Thyssen

Predlog spremembe 207
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za oddelkom „LAHKO“)

BOGATO Z DOLGOVERIŽNIMI 
MAŠČOBNIMI KISLINAMI OMEGA 3 
Podatek, da je živilo bogato z 
dolgoverižnimi 
maščobnimi kislinami omega 3, in kateri 
koli podatek
s podobnim pomenom za potrošnika lahko
velja le, kadar proizvod vsebuje: najmanj 
40 mg dolgoverižnih maščobnih kislin 
omega 3 (tj. EPA + DHA, ki naravno 
obstajata v ribjem olju) na 100 g
ali 100 ml proizvoda. Pri proizvodih, ki so 
naravno bogati z dolgoverižnimi 
maščobnimi kislinami omega 3, lahko 
podatki o tem nosijo oznako „naravno“.

Or. en

Obrazložitev

WHO in veliko izvedencev za hranilno vrednost ter političnih svetovalcev priporočajo 
povečanje vnosa dolgoverižnih maščobnih kislin omega 3 (EPA in DHA). Glavni viri teh 
maščob so mastne ribe in živila z dodanimi ribjimi olji. Živila, ki vsebujejo zgoraj omenjene 
količine dolgoverižnih maščobnih kislin omega 3, pomembno prispevajo k zagotavljanju 
priporočenega vnosa. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 208
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za oddelkom „LAHKO“)

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, kadar je izpolnjen 
vsaj eden od naslednjih pogojev:
– najmanjša vsebnost alfalinolenske kisline 
mora biti 0,6 g na 100 g/100 ml proizvoda;
– najmanjša vsebnost zelo dolgo verižnih 
maščobnih kislin omega 3 mora biti 60 mg 
na 100 g/100 ml proizvoda, če je najmanj 
30 % prehrambenega priporočila pokritega 
s povprečnim dnevnim vnosom proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Možnost uporabe podatkov o visoki vsebnosti maščobnih kislin omega 3 je z vidika pravilnega 
prehranjevanja in javnega zdravja prebivalcev EU bistvenega pomena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Alexander Stubb

Predlog spremembe 209
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za novim oddelkom „Visoka vsebnost mononenasičenih maščob (novo))

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, kadar je izpolnjen 
vsaj eden od dveh naslednjih pogojev:
– v 100 g proizvoda so najmanj 3 g 
alfalinolenske kisline,
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– v 100 g proizvoda je najmanj 300 mg zelo 
dolgo verižnih maščobnih kislin omega 3.

Or. en

Obrazložitev

WHO priporoča povečanje vnosa alfalinolenske kisline na 1 do 2 % energije, kar je približno 
2 do 4 g na dan. Glavni viri alfalinolenske kisline so margarina, namazi z vsebnostjo maščob, 
sladice, keksi in ocvrta živila. Predlagane ravni pomenijo, da razumen dnevni vnos npr. 20 g 
margarine/namaza z vsebnostjo maščob zagotovi 0,6 g alfalinolenske kisline na dan.

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 210
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za oddelkom „BREZ HOLESTEROLA (novo)“)

NIZKA VSEBNOST HOLESTEROLA

Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
holesterola, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
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
1. manj kot 1,5 g nasičenih maščob na 100 
g (trdna živila) ali
2. 0,75 g nasičenih maščob na 100 ml 
(tekoča živila) in največ 10 % energije 
nasičenih maščob.
Pri proizvodih, ki imajo naravno nizko 
vsebnost holesterola, lahko podatki o tem 
nosijo oznako „naravno“.

Or. en

Obrazložitev

1. Pogoji, sprejeti v Codexu Alimentariusu, ki določajo podlago za mednarodne prehranske 
standarde, morajo biti urejeni v ustrezni zakonodaji EU o uporabi podatkov, ki bo spodbudila 
usklajevanje zakonodaje na tem področju:

a. Izraza „nizka vsebnost holesterola“ in „brez holesterola“ je treba uporabiti v podatkih. b. 
V podatkih je treba uporabljati izraz „natrij“ in ne „sol“.
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c. Podatki, ki vsebujejo izraza „vir“ in „visoka vsebnost“ v zvezi z vitamini in minerali v 
tekočih živilih, morajo temeljiti na 7,5 % ali 15 % priporočenega dnevnega vnosa. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Małgorzata Handzlik

Predlog spremembe 211
Priloga

Podatki v zvezi s hranilno vrednostjo in pogoji, ki veljajo zanje
(Dodatni podatki za novim oddelkom „NOV ODDELEK MAŠČOBNE KISLINE OMEGA 

3“(novo))

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
– 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 iz nasičenih maščob ali 
– 70 % vseh maščobnih kislin je 
nenasičenih.
Pri proizvodih, ki so naravno brez 
holesterola, lahko podatki o tem nosijo 
oznako „naravno“.

Or. en

Obrazložitev

1. Pogoji, sprejeti v Codexu Alimentariusu, ki določajo podlago za mednarodne prehranske 
standarde, morajo biti urejeni v ustrezni zakonodaji EU o uporabi podatkov, ki bo spodbudila 
usklajevanje zakonodaje na tem področju:

a. Izraza „nizka vsebnost holesterola“ in „brez holesterola“ je treba uporabiti v podatkih. b. 
V podatkih je treba uporabljati izraz „natrij“ in ne „sol“.

c. Podatki, ki vsebujejo izraza „vir“ in „visoka vsebnost“ v zvezi z vitamini in minerali v 
tekočih živilih, morajo temeljiti na 7,5 % ali 15 % priporočenega dnevnega vnosa. 
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