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Predlog spremembe 311
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg podatkov iz člena 9(1) so v 
Prilogi III določeni dodatni obvezni 
podatki za posebne vrste ali kategorije 
živil.

1. Poleg podatkov iz člena 9(1) so v 
Prilogi III določeni dodatni obvezni 
podatki za posebne vrste ali kategorije 
živil. Dodatni obvezni podatki se lahko 
nanašajo na način proizvodnje in na 
sestavo proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je vedeti, ali so bili v postopku na primer uporabljeni genetsko spremenjeni 
organizmi.

Predlog spremembe 312
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg podatkov iz člena 9(1) so v 
Prilogi III določeni dodatni obvezni 
podatki za posebne vrste ali kategorije 
živil.

1. Pri slaščicah ali pijačah, ki vsebujejo 
glicirizinsko kislino ali amonijevo sol te 
kisline zaradi dodajanja snovi kot take(-
ih) ali sladkega korena Glycyrrhiza glabra 
pri koncentraciji 100 mg/kg ali 10 mg/l ali 
več, se takoj za seznamom sestavin doda 
navedba „vsebuje sladki koren“, razen če 
je izraz „sladki koren“ že na seznamu 
sestavin ali v prodajnem imenu živila. Če 
seznama sestavin ni, se navedba doda 
prodajnemu imenu živila.
Pri slaščicah, ki vsebujejo glicirizinsko 
kislino ali amonijevo sol te kisline zaradi 
dodajanja snovi kot take(-ih) ali sladkega 
korena Glycyrrhiza glabra pri 
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koncentraciji 4 g/l ali več se navedba 
„vsebuje sladki koren – ljudje s povišanim 
krvnim tlakom naj se izogibajo 
prekomernemu uživanju“ doda takoj po 
seznamu sestavin. Če seznama sestavin ni, 
se navedba doda prodajnemu imenu 
živila.
Pri pijačah, ki vsebujejo glicirizinsko 
kislino ali amonijevo sol te kisline zaradi 
dodajanja snovi kot take(-ih) ali sladkega 
korena Glycyrrhiza glabra pri 
koncentraciji 50 mg/l ali več oziroma 
300 mg/l ali več v primeru pijač, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola, se navedba „vsebuje 
sladki koren – ljudje s povišanim krvnim 
tlakom naj se izogibajo prekomernemu 
uživanju“ doda takoj po seznamu 
sestavin. Če seznama sestavin ni, se 
navedba doda prodajnemu imenu živila.

Or. de

Obrazložitev

Dodatne obveznosti v zvezi z označevanjem za določena živila ne bi smele biti skrite v prilogi, 
ampak bi jih bilo treba navesti takoj za splošnimi obveznostmi, ki so zato dopolnjene v členu 
10, zadevna Priloga III pa se črta. 

Predlog spremembe 313
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(4).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Spremembe obveznega označevanja niso nebistveni deli uredbe, ki bi se sprejeli s postopkom 
komitologije.

Predlog spremembe 314
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(4).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Spremembe obveznega označevanja niso nebistveni deli uredbe, ki bi se sprejeli s postopkom 
komitologije. Obveznost zakonodajalca je, da to stori.

Predlog spremembe 315
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko spremeni Prilogo III. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(4).

2. Pri pijačah, razen tistih na podlagi 
kave, čaja ali izvlečka kave ali čaja, pri 
katerih prodajno ime živila vključuje izraz 
„kava“ ali „čaj“, ki so namenjene 
uživanju brez spremembe in vsebujejo 
kofein, iz katerega koli vira, v deležu, ki 
presega 150 mg/l, ali ki so v zgoščeni 
obliki ali posušene in po rekonstituciji 
vsebujejo kofein iz katerega koli vira, v 
deležu, ki presega 150 mg/l, mora biti 
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navedba „visoka vsebnost kofeina“ v 
istem vidnem polju kot prodajno ime 
pijače, sledi ji sklic v oklepaju na vsebnost 
kofeina, izraženo v mg/100 ml.

Or. de

Obrazložitev

Dodatne obveznosti v zvezi z označevanjem za določena živila ne bi smele biti skrite v prilogi, 
ampak bi jih bilo treba navesti takoj za splošnimi obveznostmi, ki so zato dopolnjene v členu 
10, zadevna Priloga III pa se črta.

Predlog spremembe 316
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V nekaterih državah se visok delež 
mesa pridobiva iz živali, ki pred zakolom 
niso bile omamljene. O tem se obvesti 
potrošnike.

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja EU dovoljuje zakol živali brez predhodnega omamljenja za zagotavljanje hrane 
določenim verskim skupnostim.  Del tega mesa ni prodan muslimanom ali judom, pač pa je na 
prostem trgu in bi ga lahko nevede kupili potrošniki, ki ne želijo kupiti mesa živali, ki niso bile 
omamljene. Zato bi morali biti potrošniki obveščeni, da je bilo določeno meso pridobljeno iz 
živali, ki niso bile omamljene. To jim bo omogočilo, da se zavestno odločijo glede na svoje 
moralne zadržke.
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Predlog spremembe 317
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri živilih ali živilskih sestavinah z 
dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, 
fitostanoli ali estri fitostanolov se 
navedejo:
(a) navedba „z dodanimi rastlinskimi 
steroli“ ali „z dodanimi rastlinskimi 
stanoli“ v istem vidnem polju kot 
prodajno ime živila;
b) količina dodanih fitosterolov, estrov 
fitosterolov, fitostanolov ali estrov 
fitostanolov (izražena v odstotkih ali v 
gramih prostih rastlinskih 
sterolov/rastlinskih stanolov na 100 g ali 
100 ml živila) se navede na seznamu 
sestavin;
(c) izjava, da je živilo namenjeno 
izključno ljudem, ki si želijo znižati višino 
holesterola v krvi;
(d) izjava, da morajo bolniki, ki jemljejo 
zdravila za znižanje holesterola, proizvod 
uživati pod nadzorom zdravnika;
(e) zlahka vidna izjava, da živilo morda ni 
prehransko ustrezno za nosečnice ali 
doječe matere in otroke, mlajše od 5 let;
(f) nasvet, da je treba živilo uporabljati kot 
del uravnotežene in raznolike prehrane, ki 
vključuje redno uživanje sadja in 
zelenjave, da se ohranja količina 
karotinoida;
(g) v istem vidnem polju kot izjava iz točke 
3 zgoraj izjava, da se je treba izogibati 
uživanja več kakor 3 g dodanih 
rastlinskih sterolov/rastlinskih stanolov 
na dan;
(h) opredelitev zadevnega obroka živila ali 
živilske sestavine (po možnosti v g ali ml) 
s količino rastlinskega 
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sterola/rastlinskega stanola, ki ga vsebuje 
vsak obrok.

Or. de

Obrazložitev

Dodatne obveznosti v zvezi z označevanjem za določena živila ne bi smele biti skrite v prilogi, 
ampak bi jih bilo treba navesti takoj za splošnimi obveznostmi, ki so zato dopolnjene v členu 
10, zadevna Priloga III pa se črta.

Predlog spremembe 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za posebne vrste ali kategorije živil lahko 
Komisija v izjemnih primerih omogoči 
odstopanje od zahtev iz člena 9(1)(b) 
in (f), če takšno odstopanje ne povzroči 
nezadostne obveščenosti končnega 
potrošnika in obratov javne prehrane. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Za ročno izdelane izdelke, ki jih 
proizvedejo mikropodjetja, ne veljajo 
zahteve iz člena 9(1)(l), če se prodajajo na 
mestu proizvodnje in lahko prodajno 
osebje zanje nudi informacije o hranilni 
vrednosti. Druga možnost je, da so 
informacije navedene na oznakah na 
policah. 

Or. en

Obrazložitev

Možnosti za dodatna odstopanja ne bi smelo več biti. Izjeme so možne le za mikropodjetja, ki 
proizvajajo ročno izdelane izdelke.
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Predlog spremembe 319
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 ne posega v natančnejše določbe 
Skupnosti v zvezi s težo in količino.

Člen 9 ne posega v natančnejše določbe 
Skupnosti v zvezi s težo in količino.
Upoštevajo se določbe Direktive 
2007/45/ES o določitvi predpisov v zvezi z 
nazivnimi količinami predpakiranih 
proizvodov.

Or. de

Obrazložitev

Za lažjo berljivost uredbe je treba dodati sklic na direktivo 2007/45/ES o določitvi predpisov 
v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov.

Predlog spremembe 320
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obvezne informacije o živilih so na 
voljo in zlahka dostopne za vsa živila v 
skladu s to uredbo.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 321
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi razpoložljivost 
nekaterih obveznih podatkov s pomočjo 
drugih sredstev, razen na embalaži ali 
oznaki, pod pogojem, da so izpolnjeni 
glavna načela in zahteve iz poglavja II te 
uredbe. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Navedba obveznih podatkov je jedro uredbe. Sredstva, s katerimi se ta informacija daje na 
voljo, se ne spreminjajo z ukrepi za spremembo nebistvenih elementov te uredbe.

Predlog spremembe 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi razpoložljivost 
nekaterih obveznih podatkov s pomočjo 
drugih sredstev, razen na embalaži ali 
oznaki, pod pogojem, da so izpolnjeni 
glavna načela in zahteve iz poglavja II te 
uredbe. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en



AM\762307SL.doc 11/168 PE418.218v01-00

SL

Obrazložitev

Navedba obveznih podatkov je jedro uredbe. Sredstva, s katerimi se ta informacija daje na 
voljo, se ne spreminjajo z ukrepi za spremembo nebistvenih elementov te uredbe.

Predlog spremembe 323
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi razpoložljivost 
nekaterih obveznih podatkov s pomočjo 
drugih sredstev, razen na embalaži ali 
oznaki, pod pogojem, da so izpolnjeni 
glavna načela in zahteve iz poglavja II te 
uredbe. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Navedba obveznih podatkov je jedro uredbe. Sredstva, s katerimi se ta informacija daje na 
voljo, se ne spreminjajo z ukrepi za spremembo nebistvenih elementov te uredbe.

Predlog spremembe 324
Jan Březina

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi razpoložljivost 
nekaterih obveznih podatkov s pomočjo 
drugih sredstev, razen na embalaži ali 
oznaki, pod pogojem, da so izpolnjeni 
glavna načela in zahteve iz poglavja II te 
uredbe. Navedeni ukrepi, katerih namen 

črtano
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je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Obvezne informacije o živilih morajo vedno biti neposredno na voljo končnemu potrošniku in 
po sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti (C-85/94) je to mogoče doseči samo z oznako. 
Kupec ni nujno končni potrošnik.
Ta predlog spremembe se vlaga, da bi se okrepilo varstvo potrošnikov, uvedla pravna varnost 
nosilcev dejavnosti in da bi se izognili rasti števila obveznih podrobnosti po drugi poti, ter da 
bi se zaščitili pred nesorazmernimi finančnimi obremenitvami, ki bi jih lahko prineslo načelo 
„drugih načinov“.  

Predlog spremembe 325
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 13 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi razpoložljivost 
nekaterih obveznih podatkov s pomočjo 
drugih sredstev, razen na embalaži ali 
oznaki, pod pogojem, da so izpolnjeni 
glavna načela in zahteve iz poglavja II te 
uredbe. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Seznam obveznih podatkov je jedro uredbe. Zato se obvezna navedba teh podatkov ne bi 
smela spreminjati v postopku komitologije, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih 
elementov.
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Predlog spremembe 326
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41.

4. Pri živilih, ki se prodajajo v 
nepredpakirani obliki ali so pakirana na 
mestu prodaje na zahtevo potrošnika ali 
so predpakirana za neposredno prodajo 
(nepakirana živila), države članice 
sprejmejo pravila o načinu obveščanja 
velepotrošnikov in končnih potrošnikov. O 
sprejetih ukrepih nemudoma obvestijo 
Komisijo.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi črtanja člena 41 kot samostojnega predpisa o posebnih pristojnostih držav članic, bi 
bilo treba na tem mestu določiti posebne pristojnosti držav članic glede načina obveščanja 
pri nepakiranih živilih. Besedilo je v skladu z veljavnimi pravili iz Direktive 2000/13/ES.

Predlog spremembe 327
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41.

4. Člen 41 se uporablja za živila, ki so 
ponujena za prodajo končnemu 
potrošniku v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu na zahtevo potrošnika 
ali so predpakirana za neposredno 
prodajo.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi težav z označevanjem nepredpakiranih živil, tudi tistih, ki se prodajajo v gostinskih 
obratih, je ta živila treba izvzeti iz obveznega označevanja podrobnosti, razen če gre za 
informacije o alergenih.

Predlog spremembe 328
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41.

4. Za nepredpakirana živila velja 
naslednje:
(a) kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.
(b) Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.
(d) Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

Or. en

Obrazložitev

Za popolno uskladitev po vsej EU je treba poglavje VI o nacionalnih določbah črtati in ga 
nadomestiti s pristopom na ravni Skupnosti.
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Predlog spremembe 329
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41.

4. Za nepredpakirana živila velja 
naslednje:
(a) Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.
(b) Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.
(d) Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

Or. en

Obrazložitev

Doda se člen 41 o nacionalnih ukrepih za živila, ki niso predpakirana.

Predlog spremembe 330
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za nepredpakirana živila se uporabljajo 
določbe člena 41.

4. Za nepredpakirana živila velja 
naslednje:
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(a) Kadar so živila ponujena za prodajo 
končnemu potrošniku ali obratom javne 
prehrane v nepredpakirani obliki ali so 
pakirana na mestu prodaje na zahtevo 
potrošnika ali so predpakirana za 
neposredno prodajo, lahko države članice 
sprejmejo podrobna pravila o načinu 
navedbe podatkov iz členov 9 in 10.
(b) Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo zahtevale navedbe nekaterih 
podatkov iz odstavka 1, razen tistih iz 
člena 9(1)(c), pod pogojem, da je 
potrošniku ali obratu javne prehrane še 
vedno zagotovljeno dovolj informacij.
(d) Države članice Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo ukrepov iz odstavkov 1 
in 2.

Or. en

Obrazložitev

Za popolno uskladitev po vsej EU je treba poglavje VI o nacionalnih določbah črtati in ga 
nadomestiti s pristopom Skupnosti.

Predlog spremembe 331
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. v primeru predpakiranih in 
nepredpakiranih živil, ki se prodajajo na 
lokalnih in kmetijskih tržnicah, se potreba 
po dajanju na voljo potrošnikom vseh 
obveznih podatkov iz člena 9 ali drugih 
določb o označevanju v skladu z 
zakonodajo EU razlaga prilagodljivo, tako 
da se obvezni podatki lahko navedejo na 
tablah, oznakah ali kako drugače.      

Or. en
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Obrazložitev

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Predlog spremembe 332
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, ter so prikazani 
tako, da so čitljivi.

Or. en

Obrazložitev

Velikost črk vsaj 3 mm je v praksi neizvedljiva. Opredelitev "jasno čitljivo" zadostuje in 
potrebuje le povečano spremljanje varnosti hrane na tem področju.
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Predlog spremembe 333
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, ter so prikazani 
tako, da so čitljivi.

Or. en

Obrazložitev

Velikost črk vsaj 3 mm je v praksi neizvedljiva. Opredelitev "jasno čitljivo" zadostuje in 
potrebuje le povečano spremljanje varnosti hrane na tem področju.

Predlog spremembe 334
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1),
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1) 
natisnjeni na embalaži ali oznaki in 
razločno čitljivi.

Or. de
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Obrazložitev

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 

Predlog spremembe 335
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, ter so prikazani 
tako, da so čitljivi.

Or. en

Obrazložitev

Velikost črk 3 mm bi podjetjem povzročila visoke stroške. Ta predlog bi prisilil podjetja, da 
povečajo male embalaže. Zadnji trendi so se gibali v smeri zmanjševanja velikosti embalaže, 
kar je v skladu z zmanjšanjem vpliva na okolje in z namenom, da bi se potrošnikom ponudile 
manjše porcije zaradi boljšega zdravja in prehranjevanja.  
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Predlog spremembe 336
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, ter so prikazani 
tako, da so čitljivi.

Or. en

Obrazložitev

Obvezna velikost črk 3 mm je premajhna za obvezno informacijo. Ohranitev stroge omejitve 
na 3 mm ne bi veliko pripomoglo k vidnosti informacij na oznakah.

Predlog spremembe 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi,

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, ter so prikazani 
tako, da so čitljivi.

Or. en
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Obrazložitev

Način, na katerega je treba poskrbeti za čitljivost, bi bil bolje sprejet prek navodil, ki bi jih 
obravnavale in sprejele zainteresirane strani in nacionalni (nadzorni) organi.

Predlog spremembe 338
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki tako, da je med 
tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Or. en

Obrazložitev

Najmanjša dovoljena velikost črk za vse obvezne informacije, predvsem ko bo združena z 
zahtevami določenega nacionalnega jezika, bo zmanjšala količino informacij, ki jih lahko 
vsebuje oznaka, predvsem ko je prostor omejen, kot na primer na steklenicah. Prav tako bo to 
imelo negativne posledice na prost pretok na notranjem trgu, saj se bo zmanjšalo možno 
število držav na oznakah, namenjenih več trgom. To bo zapletlo logistiko in povečalo stroške 
tako za proizvajalce kot za potrošnike.

Predlog spremembe 339
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
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Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 1 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost, da morajo biti znaki veliki najmanj 3 mm, ni izvedljiva. Zaradi nje pri mnogih 
živilih ne bi bilo mogoče navesti niti obveznih podatkov. 

Predlog spremembe 340
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna živila 
v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) do (k), 
so obvezni podatki iz člena 9(1), kadar so 
navedeni na embalaži ali na oznaki, 
pritrjeni nanjo, natisnjeni na embalaži ali 
oznaki z znaki, katerih velikost x, 
opredeljena v Prilogi *, je večja ali enaka 
1,2 mm. Dejavniki iz Priloge ** lahko 
vplivajo na čitljivost in se upoštevajo pri 
oblikovanju oznake.

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje jasnosti oznak je treba imeti merljiva in zato izvršljiva merila. Najmanjša 
dovoljena velikost črk ne zagotavlja splošno jasnost, zato ta odstavek podaja izbor 
dejavnikov, ki vplivajo na jasnost in ki jih je treba upoštevati (to je kontrast, pisava, 
razporeditev itd.).
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Predlog spremembe 341
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast. Ti obvezni podatki morajo biti 
natisnjeni tudi v brajici, da jih lahko 
preberejo tudi slepi.

Or. es

Obrazložitev

Obvezni podatki na označbi proizvoda morajo biti natisnjeni tudi v brajici, da jih lahko 
preberejo tudi slepi.

Predlog spremembe 342
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 2 mm, ter so prikazani tako, da je 
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med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost, da morajo biti znaki veliki najmanj 3 mm, ni izvedljiva. Zaradi nje pri mnogih 
živilih ne bi bilo mogoče navesti niti obveznih podatkov. 

Predlog spremembe 343
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1) 
natisnjeni na embalaži ali oznaki tako, da 
so jasno čitljivi. Evropska komisija skupaj 
s predstavniki ustreznih zainteresiranih 
strani pred začetkom veljavnosti te 
zakonodaje oblikuje zavezujoče predpise o 
čitljivosti informacij za potrošnike na 
živilih. Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en
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Predlog spremembe 344
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, prikazani tako, da 
se zagotovi čitljivost.

Or. de

Obrazložitev

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Predlog spremembe 345
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), se zagotovi, da so obvezni podatki 
iz člena 9(1) natisnjeni na embalaži ali 
oznaki tako, da so popolnoma čitljivi. 
Evropska komisija z zainteresiranimi 
predstavniki oblikuje zavezujoče predpise 
o čitljivosti informacij o hrani, 
namenjenih potrošnikom. V njih ne bo 
natančno določena velikost črk v splošni 
rabi, ampak do določeno razmerje med 
velikostjo označbe in informacij, ki jih 
mora vsebovati. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. hu

Obrazložitev

Čeprav je prav, da se izloči obvezna velikost črk, ki se nahaja v predlogu Komisije, pa je 
pomembno, da obvezujoča pravila o čitljivosti, določena s strokovnjaki in zainteresiranimi 
predstavniki, niso postavljena le na splošno, saj določena velikost črk ne doseže enakega 
učinka na veliki označbi, kot ga doseže na majhni. Zato je pomembno, da je velikost črk 
določena v sorazmerju z velikostjo označbe.

Predlog spremembe 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
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Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži v jasno 
čitljivem formatu, vključno z velikostjo 
pisave x (referenca, ki se običajno 
uporablja za črke je višina majhne črke 
x), velike vsaj 1,7 mm in tako, da je med 
tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

Drugi elementi, ki jih je treba upoštevati 
pri zagotavljanju čitljivosti informacij o 
živilu so razporeditev besedila, pisava, 
barva ozadja, embalaža in tisk ter 
vidljivost z razdalje in pod kotom.
Komisija pripravi pravila, s katerimi 
opredeli uporabo teh elementov, da bi se 
potrošnikom zagotovila čitljivost 
informacij o živilu. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se delno opira na ISO standarde. Vse informacije z oznake bi za 
potrošnike morale biti lahko vidne in jasno čitljive.

Predlog spremembe 347
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1) 
natisnjeni na embalaži ali oznaki tako, da 
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embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

so jasno čitljivi.

Evropska komisija prek javne razprave s 
predstavniki ustreznih zainteresiranih 
strani oblikuje zavezujoče predpise o 
čitljivosti informacij za potrošnike na 
živilih.

Or. en

Obrazložitev

Ker ima to vprašanje pomemben učinek na industrijo hrane in pijače, je treba pripraviti 
osnutek teh smernic šele po javni razpravi z zainteresiranimi stranimi, kar bi vsem stranem 
zagotovilo preglednost postopka in možnost izražanja mnenja.

Predlog spremembe 348
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast.

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1) 
natisnjeni na embalaži ali oznaki in 
razločno čitljivi.

Komisija skupaj z zadevnimi zastopniki 
interesov v okviru postopka posvetovanja 
zasnuje zavezujoča pravila o čitljivosti 
informacij za potrošnike na živilih. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
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pregledom iz člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Predlog spremembe 349
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 14 - odstavek 1 in pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast. 

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, določene 
velikosti najmanj 3 mm, ter so prikazani 
tako, da je med tiskanim besedilom in 
ozadjem velik kontrast. 

Merila, ki opredeljujejo velik kontrast 
med besedilom in ozadjem, se določijo z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en
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Obrazložitev

Da bi nadzorni organi učinkovito spremljali čitljivost informacij o živilih, je treba pripraviti 
konkretne zahteve.

Predlog spremembe 350
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 14 - odstavek 1 in pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, velikimi
najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 
med tiskanim besedilom in ozadjem velik 
kontrast. 

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 
Skupnosti, ki se uporablja za posebna 
živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 
do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 
kadar so navedeni na embalaži ali na 
oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 
embalaži ali oznaki z znaki, določene 
velikosti najmanj 3 mm, ter so prikazani 
tako, da je med tiskanim besedilom in 
ozadjem velik kontrast. 

Merila, ki opredeljujejo velik kontrast 
med besedilom in ozadjem, se določijo z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Da bi nadzorni organi učinkovito spremljali čitljivost informacij o živilih, je treba pripraviti 
konkretne zahteve.
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Predlog spremembe 351
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila, ki opredeljujejo velik kontrast 
med besedilom in ozadjem, ter druge 
ustezne določbe se določijo z izvedbenimi 
smernicami, ki jih sprejme Komisija. 
Navedene smernice, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Pripraviti je treba konkretne zahteve za velikost črk v besedilu uredbe, da bi se odpravila 
sedanja pravna nejasnost pri vprašanju čitljivosti oznake in posledično omogočilo organom 
za nadzor živil, da učinkoviteje spremljajo čitljivost informacij. Opredeliti je treba konkretna 
merila, ki bodo določila velik kontrast, in druge ustrezne določbe da bi bile smernice jasnejše 
nosilcem dejavnosti in nadzornim organom.

Predlog spremembe 352
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila, ki opredeljujejo velik kontrast 
med besedilom in ozadjem, ter druge 
ustezne določbe se določijo z izvedbenimi 
smernicami, ki jih sprejme Komisija. 
Navedene smernice, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).
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Or. en

Obrazložitev

Pripraviti je treba konkretne zahteve za velikost črk v besedilu uredbe, da bi se odpravila 
sedanja pravna nejasnost pri vprašanju čitljivosti oznake in posledično omogočilo organom 
za nadzor živil, da učinkoviteje spremljajo čitljivost informacij. Opredeliti je treba konkretna 
merila, ki bodo določila velik kontras,t in druge ustrezne določbe, da bi bile smernice jasnejše 
nosilcem dejavnosti in nadzornim organom.

Predlog spremembe 353
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Komisija skupaj z zadevnimi 
zastopniki interesov zasnuje smernice za 
čitljivost.

Or. de

Obrazložitev

Namesto osredotočanja na zgolj en vidik čitljivosti oznake bi bil priporočljiv širši pristop, in 
sicer priprava smernic EU, dogovorjenih med lobisti in pristojnimi organi.

Predlog spremembe 354
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 14 - odstavek 1 - točka (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Za posebna živila z obveznimi 
zahtevami glede označevanja, določenimi 
v posebni zakonodaji Skupnosti poleg 
tistih iz člena 9(1), mora biti ustrezna 
velikost črk takšna, da zadovolji potrebo 
potrošnika po čitljivosti in dodatnih 
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informacijah o posebni uporabi teh živil.

Or. en

Obrazložitev

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Predlog spremembe 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Predlog uredbe
Člen 14 - odstavek 1 - točka (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Za posebna živila z obveznimi 
zahtevami glede označevanja, določenimi 
v posebni zakonodaji Skupnosti poleg 
tistih iz člena 9(1), mora biti velikost črk 
takšna, da zadovolji potrebo potrošnika po 
čitljivosti in dodatnih informacijah o 
posebni uporabi teh živil.

Or. en

Obrazložitev

Živila za posebne prehrambene uporabe nosijo obvezne podrobnosti o njihovi ustreznosti 
uporabe in izčrpna navodila za uporabo; kontraindikacije, ko je to potrebno, svarila in 
medicinske informacije. Za ta živila ni mogoče uporabiti velikost črk 3 mm iz člena 9(1) in 
dodatnih obveznih informacij na oznaki. Zato je treba živila za posebne prehranske namene 
izvzeti iz zahteve o velikosti črk. 
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Predlog spremembe 356
Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 14 - odstavek 1 (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V primeru, ko so proizvodi namenjeni 
posebni prehrambeni rabi, kot je 
opredeljeno v direktivi 89/398/EGS, in 
morajo upoštevati zahteve zakonodaje 
Skupnosti o obveznem označevanja poleg 
obveznih podatkov iz člena 9(1), so črke 
dovolj velike, da so informacije, 
namenjene potrošniku, in dodatne 
informacije o posebni rabi te hrane, 
čitljive.

Or. it

Obrazložitev

Iz praktičnih razlogov zaradi morebitnih različnih določb o označevanju te posebne vrste 
proizvodov.

Predlog spremembe 357
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Podatki iz člena 9(1)(a), (e) in (k) so 
prikazani v istem vidnem polju.

(2) Podatki iz člena 9(1)(a), (e), (f) in (k) 
so prikazani v istem vidnem polju. 

Or. en

Obrazložitev

Oznako datuma (f) je treba vključiti v isto vidno polje kot po sedanji zakonodaji (Direktiva 
2000/13/ES).
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Predlog spremembe 358
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz člena 9(1)(a), (e) in (k) so 
prikazani v istem vidnem polju.

2. Podatki iz člena 9(1)(a), (e), (f) in (k) so 
prikazani v istem vidnem polju.

Or. es

Obrazložitev

Potrošniki so navajeni poiskati rok uporabe ali napotek, kje na označbi se ga lahko najde.
Treba bi ga bilo torej vključiti v isto vidno polje kot ime proizvoda, neto količino in 
volumenski delež alkohola.

Predlog spremembe 359
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 10 cm2.

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina, ki jo je mogoče potiskati, je 
manjša od 80 cm2.

Or. de

Obrazložitev

Odstopanja v zvezi z velikostjo embalaže iz predloga Komisije so nerealistična in 
neizvedljiva.
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Predlog spremembe 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 10 cm2.

4. Evropska komisija pripravi pravila, s 
katerimi opredeli, kako je treba uporabiti 
elemente iz člena 14(1), da bi se 
potrošnikom zagotovila berljivost 
informacij o živilu na embalaži ali posodi 
z zelo omejeno površino.

Or. en

Obrazložitev

Informacija, ki se navede na vseh embalažah, ne glede na njihovo velikost, mora biti jasno 
čitljiva za potrošnike, sicer nima pomena.

Predlog spremembe 361
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 10 cm2.

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 100 cm2.

Or. en

Obrazložitev

 Če se določi obvezna najmanjša velikost črk, je treba predvideti učinkovite izjeme za majhno 
embalažo. 100 cm2 je najmanjša površina za najmanjšo velikost črk, kot je predlagala 
Komisija.
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Predlog spremembe 362
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 10 cm2.

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, kjer obvezne 
informacije o živilu zasedajo prostor, 
ki je enak ali večji od 50 % največje 
površine embalaže ali posode. Za te 
proizvode veljajo merila iz Priloge **.

Or. en

Obrazložitev

Najmanjša velikost pisave 3mm je nepraktična, zlasti za majhne embalaže.  Ta odstavek 
ponjuja izjemo za majhne embalaže in proizvode, ki imajo resnično omejen prostor za oznako.  
S tem bi se izognili potrebi po večji emalaži in označevalnem materialu.

Predlog spremembe 363
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 10 cm2.

4. Najmanjša dovoljena velikost črk iz 
odstavka 1 se ne uporablja v primeru 
embalaže ali posod, katerih največja 
površina je manjša od 100 cm2.

Or. en

Obrazložitev

Če se določi obvezna najmanjša velikost črk, je treba predvideti učinkovite izjeme za majhno 
embalažo. 100 cm2 je najmanjša površina za najmanjšo velikost črk, kot je predlagala 
Komisija.
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Predlog spremembe 364
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Obvezne informacije o živilih so 
označene na vidnem mestu tako, da so 
zlahka vidne, jasno čitljive, in po potrebi 
neizbrisne. Nikakor ne smejo biti prekrite,
zakrite ali ločene z drugim pisnim ali 
slikovnim gradivom ali manj opazne zaradi 
njega ali katerega koli drugega dodatnega 
gradiva.

6. Obvezne informacije o živilih so 
označene na vidnem mestu tako, da so 
zlahka vidne, jasno čitljive, in po potrebi 
neizbrisne. Nikakor ne smejo biti prekrite 
ali ločene z drugim pisnim ali slikovnim 
gradivom ali manj opazne zaradi njega ali 
katerega koli drugega dodatnega gradiva.

Or. en

Obrazložitev

Ni obrazložitve za trenutno besedilo in vnešeni neopredeljiv izraz „zakrit“ bo samo povzročil 
zmedo in težave pri vsakodnevnem izvajanju zakonodaje, in vse to brez pravega razloga.

Predlog spremembe 365
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Obvezne informacije o živilih so 
označene na vidnem mestu tako, da so 
zlahka vidne, jasno čitljive in po potrebi
neizbrisne. Nikakor ne smejo biti prekrite, 
zakrite ali ločene z drugim pisnim ali 
slikovnim gradivom ali manj opazne zaradi 
njega ali katerega koli drugega dodatnega 
gradiva.

6. Obvezne informacije o živilih so 
označene na vidnem mestu tako, da so 
zlahka vidne, jasno čitljive in neizbrisne. 
Nikakor ne smejo biti prekrite, zakrite ali 
ločene z drugim pisnim ali slikovnim 
gradivom ali manj opazne zaradi njega ali 
katerega koli drugega dodatnega gradiva.

Or. es
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Obrazložitev

Ni jasno, zakaj morajo obvezne informacije biti neizbrisne le v nekaterih primerih.

Predlog spremembe 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a

1. Kadar država izvora ali kraj porekla 
živila ni enaka ali enak državi ali kraju 
njegove(-ih) osnovne(-ih) sestavin(-e), se 
navede tudi država izvora ali kraj porekla 
navedene(-ih) sestavin(-e).

2. Za meso, razen za govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko 
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene, vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva, vzreje in zakola.

3. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi z uporabo odstavka 1. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

4. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi s pogoji in merili uporabe 
prostovoljno predloženih podatkov. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en
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Obrazložitev

Potrošnikom je v korist, da vejo, kje je proizvod bil proizveden. Zato je treba zahtevati 
obvezno označevanje države izvora.

Predlog spremembe 367
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 15 - točki (a) in (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) obvezne informacije o živilih so na voljo 
pred zaključitvijo nakupa in so navedene 
na podpornem gradivu za prodajo na 
daljavo ali so zagotovljene z drugimi 
ustreznimi sredstvi;

a) obvezne informacije o živilih so na voljo 
pred zaključitvijo nakupa in v trenutku 
dobave ter so navedene na podpornem 
gradivu za prodajo na daljavo ali so 
zagotovljene z drugimi ustreznimi sredstvi;

b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(k) so obvezni samo v trenutku dobave.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, zakaj je potrebna razlika med informacijami, ki morajo biti na voljo v trenutku 
nakupa, in tistimi, ki morajo biti na voljov trenutku dobave. Posledica te razlike je lahko, da 
potrošnik ne bo imel dostopa do bistvenih informacij.

Predlog spremembe 368
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 15 - točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obvezne informacije o živilih so na 
voljo pred zaključitvijo nakupa in so 
navedene na podpornem gradivu za 
prodajo na daljavo ali so zagotovljene z 
drugimi ustreznimi sredstvi;

(a) obvezne informacije o živilih so na 
voljo pred sklenitvijo pogodbe in 
razumljive v obliki, ki je primerna za 
uporabljeno sredstvo za komuniciranje na 
daljavo; potrošnik prejme informacije na 
trajnem nosilcu podatkov v razumnem 
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roku po sklenitvi pogodbe ter v skladu s 
členom 13(2) te uredbe najpozneje v 
trenutku dobave živila.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo odseva pristop, ki je uporabljen v drugi ustrezni zakonodaji EU o 
potrošnikih.

Predlog spremembe 369
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 15 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(k) so obvezni samo v trenutku dobave.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obvezne informacije o živilih (tj. podatki iz člena 9(1) in dodatni obvezni podatki za posebne 
vrste ali kategorije živil iz Priloge III) so na voljo pred zaključkom nakupa. Namen tega 
predloga spremembe je zagotoviti, da so v primeru prodaje na daljavo ob sklenitvi nakupa na 
voljo vse obvezne informacije o živilu, vključno z informacijami, ki so obvezne po točkah (d), 
(f), (g), (h) in (k) člena 9(1). 

Predlog spremembe 370
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 15 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(k) so obvezni samo v trenutku dobave.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da bodo v primeru prodaje na daljavo ob sklenitvi nakupa 
na voljo vse obvezne informacije o živilu, vključno z informacijami, ki so obvezne po točkah 
(d), (f), (g), (h) in (k) člena 9(1). 

Predlog spremembe 371
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 15 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(k) so obvezni samo v trenutku dobave.

(b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(j) so obvezni samo v trenutku dobave.

Or. de

Obrazložitev

Vsebnost alkohola v alkoholnih pijačah je izredno pomembna informacija, ki mora biti 
potrošnikom na voljo že pred dobavo izdelkov pri nakupu na daljavo oz. prek spleta. Navodila 
za uporabo pa so potrebna šele pri uporabi živila in se jih zato lahko posreduje v trenutku 
dobave.

Predlog spremembe 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 15 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatki iz člena 9(1)(d), (f), (g), (h) in 
(k) so obvezni samo v trenutku dobave.

(b) podatki iz člena 9(1)(f) so obvezni 
samo v trenutku dobave.

Or. en

Obrazložitev

Z izjemo minimalnega roka trajanja, ki ga ni mogoče podati vnaprej, morajo živila, ki se 
prodajajo na daljavo, izpolnjevati iste zahteve po informacijah kot živila, ki se prodajajo v 
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trgovinah.

Predlog spremembe 373
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9(2) se obvezne 
informacije o živilih navedejo v jeziku, ki 
ga potrošniki držav članic, v katerih se 
živilo trži, zlahka razumejo.

1. Brez poseganja v člen 9(2) se obvezne 
informacije o živilih navedejo v jeziku ali v 
jezikih, ki se uporabljajo v državi članici, 
v kateri se živilo trži.

Or. fr

Obrazložitev

Potrošnik mora informacije o živilih dobiti v svojem jeziku.

Predlog spremembe 374
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, v katerih se živilo trži, 
lahko na svojem ozemlju predpišejo, da se 
podatki navedejo v enem ali več jezikih, ki 
spadajo med uradne jezike Skupnosti.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije je glede na vse večjo mobilnost potrošnikov v EU zastarel. Odstavek 2 bi 
bilo zato treba črtati.
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Predlog spremembe 375
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, v katerih se živilo trži, 
lahko na svojem ozemlju predpišejo, da se 
podatki navedejo v enem ali več jezikih, ki 
spadajo med uradne jezike Skupnosti.

2. Države članice, v katerih se živilo trži, 
lahko na svojem ozemlju predpišejo, da se 
podatki navedejo v enem ali več jezikih, ki 
spadajo med uradne jezike Skupnosti. 
Vendar te zahteve ne preprečijo
opravljanja obveznega informiranja v 
drugih jezikih EU, ki jih potrošniki lahko 
razumejo v posamezni državi članici. 

Or. en

Obrazložitev

Obvezne informacije o živilih morajo biti navedene v jeziku, ki ga potrošniki razumejo, vendar 
pa pravila v zvezi z jezikom ne smejo ovirati prostega pretoka blaga. Pravila glede jezika 
morajo biti dovolj prožna, da dovoljujejo, da potrošniki dobijo informacije v jeziku, ki morda 
ni njihov materni jezik, vendar ga kljub temu brez težav razumejo. Sodna praksa Sodišča 
Evropskih skupnosti podpira tovrstno prožnost.

Predlog spremembe 376
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 ne izključujeta
možnosti, da se podatki navedejo v več 
jezikih.

3. Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da se 
podatki navedejo v več jezikih.

Or. de

Obrazložitev

Zahteve člena 16 presegajo direktivo o označevanju 2000/13/ES ter zadevno sodno prakso 
Sodišča Evropskih skupnosti. Pri uporabi je treba ostati pri jeziku, ki je potrošniku lahko 
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razumljiv. Dovoliti je treba tudi oznake v tujem jeziku, če so lahko razumljive. Po načelih 
zakonodaje o hrani je merilo za to, kaj je lahko razumljivo v smislu te določbe, vedno splošen 
odnos inteligentnega povprečnega potrošnika.

Predlog spremembe 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c), 
(e), (f) in (l).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prodaja proizvoda v steklenicah ne opravičuje nenavedbe obvezne označbe v skladu s 
členom 9.

Predlog spremembe 378
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c), 
(e), (f) in (l).

(1) Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c), 
(e) in (f).

Or. de
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Obrazložitev

Zavrne se obvezno označevanje hranilne vrednosti. Ravne steklenice za ponovno uporabo se 
praviloma prodajajo kot posamezno (na primer 200 ml ali 250 ml). Na takih steklenicah je 
malo prostora za zahtevane informacije, zato bi bilo treba obdržati sedanjo količino 
informacij, torej prodajno ime, neto količino, alergene snovi in minimalni rok trajanja (prim. 
člen 13(4) direktive o označevanju 2000/13/ES).

Predlog spremembe 379
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c),
(e), (f) in (l).

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1) od (a) 
do (d), (e), (f) (g) in (l).

Or. fr

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se poveča število obveznih informacij, namenjenih potrošnikom,
v skladu s predlogom spremembe k členu 9(2).

Predlog spremembe 380
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c), 
(e), (f) in (l).

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (b), 
(c), (d), (f), (g) in (l).

Or. en
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Obrazložitev

Tudi informacije iz člena 9(1)): (b) „seznam sestavin“, (d) „količina nekaterih sestavin ali 
kategorij sestavin“ in (g) „kakršna koli posebna navodila za shranjevanje ali uporabo“ 
morajo biti obvezne za proizvode v steklenicah za ponovno uporabo.

Predlog spremembe 381
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c), 
(e), (f) in (l).

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c), 
(e), (f) in (l). Podatki v skladu s členom 
9(1)(l) se nanašajo samo na informacije v 
skladu s členom 29(1)(a).

Or. de

Obrazložitev

Steklenice za ponovno uporabo, ki so neizbrisno označene, se običajno prodajajo posamezno 
(npr. 200 ml ali 250 ml), njihova natisljiva površina pa je zelo omejena. Na tej mali natisljivi 
površini ne bi bilo prostora za popolne podatke o hranilnih vrednosti, zato bi bilo treba 
podatke o hranilnih vrednostih omejiti na informacije, pomembne za potrošnika – energijska 
vrednost.

Predlog spremembe 382
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (c), 

1. Pri steklenicah za ponovno uporabo, ki 
so neizbrisno označene in zato nimajo 
oznake, obročka ali vratne etikete, so 
obvezni samo podatki iz člena 9(1)(a), (b), 
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(e), (f) in (l). (c), (d), (f), (g) in (l).

Or. en

Obrazložitev

Tudi informacije iz člena 9(1)): (b) „seznam sestavin“, (d) „količina nekaterih sestavin ali 
kategorij sestavin“ in (g) „kakršna koli posebna navodila za shranjevanje ali uporabo“ 
morajo biti obvezne za proizvode v steklenicah za ponovno uporabo.

Predlog spremembe 383
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz člena 9(1)(l) se omejijo na 
informacije iz člena 29(1)(a).

Or. en

Obrazložitev

Steklenice za ponovno uporabo, ki so neizbrisno označene, se ponavadi prodajajo kot en 
obrok (npr. 200 ml ali 250 ml) in imajo zelo omejeno natisljivo površino. Celotna označba 
hranilne vrednosti bi bila prevelika za to majhno natisljivo površino, zato je treba informacije 
o hranilni vrednosti omejiti na tiste, ki so za potrošnika najpomembnejše, tj. energijsko 
vrednost. 

Predlog spremembe 384
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm2, ali 
pri malih stekleničkah, katerih največja 
oznaka ni večja od 25 cm2, je obvezna 
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oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

navedba podatkov iz člena 9(1)(a), (c), (e) 
in (f) na embalaži ali oznaki. Podatki iz 
člena 9(1)(b) se zagotovijo z drugimi 
sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih sektorjih, zlasti v sektorju žganih pijač, je razširjena prodaja miniaturnih 
stekleničk, navadno z vsebnostjo 5 cl. Glede na to, kako majhne so in ker se uporabljajo kot 
vzorčno pakiranje, je primerno, da zanje velja izjema od nekaterih zahtev v zvezi z 
označevanjem. Vendar pa pri steklenicah ni enostavno določiti njihove največje površine. 
Zato je preprosteje, nenazadnje tudi za nadzorne organe, če je odločilni dejavnik za podelitev 
izjeme največja velikost oznake.

Predlog spremembe 385
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
100 cm2, je obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Za lahko berljivost embalaže je potrebno odstopanje za površino, ki meri do 100 cm2 in ne le 
do 10 cm2. Čokoladica, na primer, ima natisljivo površino 70 cm2. 
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Predlog spremembe 386
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
100 cm2, je obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Za lahko berljivost embalaže je potrebno odstopanje za površino, ki meri do 100 cm2 in ne le 
do 10 cm2. Čokoladica, na primer, ima natisljivo površino 70 cm2. 

Predlog spremembe 387
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih
največja površina je manjša od 100 cm2, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Obvezne informacije hitro presežejo 10 cm2, zato morajo biti te informacije obvezne samo, če 
je površina embalaže več kot 100 cm2.
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Predlog spremembe 388
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm2, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
100 cm2 ali je njihova neto količina 
manjša od 30 g, je obvezna navedba 
podatkov iz člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na 
embalaži ali oznaki. Podatki iz 
člena 9(1)(b) se zagotovijo z drugimi 
sredstvi ali so na voljo na zahtevo 
potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Predlog spremembe 389
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm2, je 

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
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obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

50 cm2, je obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Velikost embalaže žvečilnega gumija je 10 cm2. Pri večini takšnih izdelkov na površini, manjši 
od 50 cm2, ne bi bilo mogoče natisniti vseh obveznih podatkov z velikostjo pisave 3 mm. Za 
izjeme je treba določiti večjo površino.

Predlog spremembe 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm2, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (b), (c), (e) in (f) na embalaži 
ali oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Seznam sestavin je tako pomembna informacija, da mora biti navedena tudi na majhnih 
embalažah.
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Predlog spremembe 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm2, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Vendar pa je podatke iz člena 9(1) 
obvezno zagotoviti na internetu in dati na 
voljo na kraju nakupa.

Or. en

Obrazložitev

Majhnost proizvoda ne opravičuje nenavedbe obvezne označbe v skladu s členom 9.

Predlog spremembe 392
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja površina je manjša od 10 cm2, je 
obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

2. Pri embalažah ali posodah, katerih 
največja natisljiva površina je manjša od 
80 cm2, je obvezna navedba podatkov iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki. Podatki iz člena 9(1)(b) se 
zagotovijo z drugimi sredstvi ali so na 
voljo na zahtevo potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Odstopanja v zvezi z velikostjo embalaže iz predloga Komisije so nerealistična in 
neizvedljiva.
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Predlog spremembe 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri živilih v embalažah ali posodah, 
katerih največja površina je manjša od 
25 cm2, označba hranilne vrednosti iz 
člena 9(1)(a), (c), (e) in (f) na embalaži ali 
oznaki ni obvezna. Vendar pa je te 
podatke obvezno zagotoviti na internetu in 
dati na voljo na kraju nakupa.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe Priloge IV. Prva poved je bila vzeta 
iz Priloge IV, da se vstavi zahteva o zagotavljanju obveznih podatkov na internetu.

Predlog spremembe 394
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti, ki določa obvezno označbo 
hranilne vrednosti, navedba označbe iz 
člena 9(1)(l) ni obvezna za živila iz 
Priloge IV.

3. Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti, ki določa obvezno označbo 
hranilne vrednosti, navedba označbe 
hranilne vrednosti iz člena 9(1)(l) ni 
obvezna za živila iz Priloge IV.

Or. de

Obrazložitev

Odstopanja v zvezi z velikostjo embalaže iz predloga Komisije so nerealistična in 
neizvedljiva.
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Predlog spremembe 395
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki iz členov 9 in 29 niso obvezni za 
živila, ki niso predpakirana, kot so živila iz 
obratov javne prehrane iz člena 2(2)(d).

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev v zvezi z uvodno izjavo 49.

Predlog spremembe 396
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ime živila je njegovo pravno ime. Če 
tega imena ni, je ime živila njegovo 
običajno ime, ali če običajnega imena ni ali 
se ne uporablja, se navede opisno ime 
živila.

1. Ime živila je njegovo zakonsko 
predpisano ime. Če tega imena ni, je ime 
živila njegovo običajno ime, ali če 
običajnega imena ni ali se ne uporablja, se 
navede opisno ime živila.

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev glede na doslej uporabljeno terminologijo v direktivi o označevanju 
2000/13/ES.
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Predlog spremembe 397
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebne določbe o uporabi imena živila 
in podatkih, ki spremljajo živilo, so 
določene v Prilogi V.

2. Uporaba prodajnega imena, pod 
katerim se izdelek zakonito proizvaja in 
trži v državi članici proizvodnje, je 
dovoljena tudi v državi članici trženja.
Kadar pa uporaba drugih določb te 
direktive, zlasti tistih o obveznih podatkih, 
potrošnikom v državah članicah trženja 
ne bi omogočila razpoznavanja dejanske 
narave živila in njegovega razlikovanja od 
živil, s katerim bi ga lahko zamenjali, 
prodajno ime spremlja druga opisna 
informacija, ki naj se prikaže v bližini 
prodajnega imena.
(a) V izjemnih primerih se prodajno ime 
države članice proizvodnje ne uporablja v 
državi članici trženja, kadar se tako 
poimenovano živilo glede sestave ali 
proizvodnje tako razlikuje od živila, 
znanega pod tem imenom, da določbe 
odstavka 2 ne zadoščajo za zagotovitev 
pravilne obveščenosti potrošnika v državi 
članici trženja.
(b) Trgovsko ime, blagovna znamka ali 
izmišljeno ime ne morejo nadomestiti 
prodajnega imena.
(c) Prodajno ime vključuje ali ga 
spremljajo navedbe o fizikalnem stanju 
živila ali posebni obdelavi, ki jo je prestalo 
(npr. v prahu, zamrznjeno sušeno, 
globoko zamrznjeno, koncentrirano, 
dimljeno), v vseh primerih, kjer bi 
opustitev take navedbe lahko privedla do 
zmote kupca.
(d) Vsako živilo, ki je bilo obdelano z 
ionizirajočim sevanjem, mora imeti 
navedbo "obsevano" ali "obdelano z 
ionizirajočim sevanjem".
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(e) V prilogi V so navedene posebne 
zahteve v zvezi s prodajnim imenom 
„mleto meso“.

Or. de

Obrazložitev

Za uresničitev cilja poenostavitve in boljše zakonodaje je treba določbe o prodajnem imenu 
živila kot člen vključiti v besedilo uredbe (tukaj člen 18). Dosedanja ureditev iz direktive o 
označevanju 2000/13/ES je bila jasna in nedvoumna, zato jo je treba prevzeti (prim. člen 5).

Predlog spremembe 398
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, aromatizirana vina, 
aromatizirane pijače, proizvedene na 
vinski osnovi, aromatizirani koktejli iz 
vinskih proizvodov, določenih z uredbo 
(EGS) št° 1601/1991, ter podobni 
proizvodi, narejeni iz sadja, ki ni grozdje, 
jabolčnika in hruškovega mošta, pivo in 
žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
[…] Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne […] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

črtano
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Or. fi

Obrazložitev

Treba je zahtevati posebna pravila za vse alkoholne pijače, saj morajo potrošniki biti 
seznanjeni s količino in kakovostjo glavnih sestavin v teh pijačah, kot so ogljikovi hidrati, ter 
vso energijsko vrednostjo.

Predlog spremembe 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);   

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je zahtevati posebna pravila za vse alkoholne pijače, saj morajo biti potrošniki 
seznanjeni s količino in kakovostjo glavnih sestavin v teh pijačah, kot so ogljikovi hidrati, ter 
vso energijsko vrednostjo.
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Predlog spremembe 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);   

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker je namen te uredbe visoka raven zdravja potrošnikov, ni doumljivo, zakaj bi morale ravno 
alkoholne pijače imeti prednosti in biti izvzete iz zahtev za označevanje. 

Predlog spremembe 401
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

črtano
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[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);   

Or. en

Predlog spremembe 402
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

(b) pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumenskega odstotka alkohola.
Komisija pripravi poročilo po [petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 
uporabo člena 19 o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za označevanje 
sestavin. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3);

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje in preprečili protikonkurenčne učinke, je treba 
vse alkoholne pijače obravnavati podobno. 

Predlog spremembe 403
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

(e) pijače, ki vsebujejo alkohol. Komisija 
pripravi poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev v sektorju ne bo mogoča, če se izvzamejo vino, pivo in žgane pijače, ne pa tudi 
druge pijače, ki vsebujejo alkohol. Določeni izdelki bi imeli prednost, drugi pa bi bili 
diskriminirani. To bi pomenilo izkrivljanje konkurence, potrošniki pa bi bili zavedeni glede 
sestave različnih izdelkov.
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Predlog spremembe 404
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);   

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o vinu, temu poročilu pa lahko 
priloži posebne ukrepe za določitev pravil 
za označevanje sestavin. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3);   

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe bo zagotovil, da bodo potrošniki obveščeni o sestavinah, ki so bile 
uporabljene pri proizvodnji piva in žganih pijač. Obstajajo velike razlike med sestavinami, ki 
se uporabljajo v teh proizvodih. V pivu, na primer, je mogoče ječmen v veliki meri 
nadomestiti s koruzo. V uvodni izjavi 27 je navedeno, da morajo biti na mešanih alkoholnih 
pijačah navedene informacije o njihovih sestavinah, da se potrošnikom zagotovijo 
informacije, ki so nujne za sprejemanje zavestnih odločitev. Te podatke je treba dati na voljo 
za pivo in žgane pijače.
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Predlog spremembe 405
Graham Watson, Jules Maaten

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

(e) vino, kot je opredeljeno v uredbah
Sveta (ES) št. 1493/1999 in(ES) št. 
1601/1991, sadno vino, kot je opredeljeno 
v Prilogi VII C.2 Uredbe Sveta (ES) št. 
1493/1999, jabolčni in hruškov mošt, 
medica, vse omenjene pijače 
(aromatizirane ali ne), pivo in žgane 
pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] 
o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili diskriminacijo sadnih vin, aromatiziranih vin in jabolčnega mošta, ki so 
fermentirane alkoholne pijače kot vina ali piva.

Predlog spremembe 406
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, aromatizirana vina, 
aromatizirane pijače, proizvedene na 
vinski osnovi, aromatizirani koktejli iz 

(e) kategorije vin, kot so opredeljene v 
uredbi Sveta (ES) št. 479/2008, proizvodi, 
kot so opredeljeni v uredbi Sveta (EGS) 
1601/91 in podobni proizvodi iz sadja, 
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vinskih proizvodov, določenih z uredbo 
(EGS) št° 1601/1991, ter podobni 
proizvodi, narejeni iz sadja, ki ni grozdje, 
jabolčnika in hruškovega mošta, pivo in 
žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
[…] Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne […] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

razen grozdja, pivo in žgane pijače, kot so 
opredeljene v uredbi Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 110/2008; 
predlaga se spremembo besedila, ko bodo 
sprejeta pravila o skupni ureditvi trga za 
vino in žgane pijače. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. es

Obrazložitev

Predlaga se spremembo besedila, ko bodo sprejeta pravila o skupni ureditvi trga za vino in 
žgane pijače.

Predlog spremembe 407
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 20 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, in vinski proizvodi v 
skladu z uredbama št. 479/2008 in št. 
1601/1991, sadno pivo, pivo in žgane 
pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter drugih 
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veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

alkoholnih pijače. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba ne bi smela urejati alkoholnih pijač, saj je zanje potrebna posebna ureditev. V 
zvezi s tem bi bilo treba najprej pojasniti vrsto temeljnih vprašanj, saj bi bila npr. referenčna 
vrednost v višini 100 ml za žgane pijače skrajno problematična. Poleg tega alkoholne pijače 
ne vsebujejo številnih hranilnih snovi, ki jih vsebujejo živila.  

Predlog spremembe 408
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 20 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89.

e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, aromatizirane pijače 
na osnovi vina in aromatizirani proizvodi 
iz mešanic z vinom, kot je opredeljeno v 
Uredbi Sveta (ES) št. 1601/1991, sadno 
vino, kot je opredeljeno v Prilogi VII C.2 
Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, jabolčni 
in hruškov mošt, medica, vse omenjene 
pijače (aromatizirane ali ne), pivo in 
žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 
[…] Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89.
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Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili diskriminaciji do sadnih vin, aromatiziranih vin, jabolčnega in hruškovega 
mošta ter medice, če so aromatizirani ali ne, ki so fermentirane alkoholne pijače kot vina ali 
piva.

Predlog spremembe 409
Anne Laperrouze

Predlog uredbe
Člen 20 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

(e) vino in proizvodi iz vina, kot so 
opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) 
št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 in v 
Uredbi Sveta št. 1601/1991 z dne 
10. junija 1991, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se po potrebi sprejmejo v 
skladu z naslednjimi postopki:

(a) glede proizvodov iz člena 1(2) Uredbe 
Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 
2008 o skupni ureditvi trga za vino(1) po 
postopku, določenem v členu 113(1) 
navedene uredbe;
(b) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1601/91/EGS z dne 10. 
junija 1991, ki določa splošna pravila za 
opredelitev, opis in predstavitev 
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aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov, v skladu s 
postopkom, ki ga opredeljuje člen 13 te 
uredbe;
(c) glede proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 (3) po postopku iz člena 
X te uredbe;
(d) za druge proizvode pijače, v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Predlog spremembe 410
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 20 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3);

(e) vino in proizvodi iz vina, kot so 
opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) 
št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 in v 
Uredbi Sveta št. 1601/1991 z dne 
10. junija 1991, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se po potrebi sprejmejo v 
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skladu z naslednjimi postopki:
(a) glede proizvodov iz člena 1(2) Uredbe 
Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 
2008 o skupni ureditvi trga za vino(1) po 
postopku, določenem v členu 113(1) 
navedene uredbe;
(b) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1601/91/EGS z dne 10. 
junija 1991, ki določa splošna pravila za 
opredelitev, opis in predstavitev 
aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač 
na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 
pijač iz vinskih proizvodov, v skladu s 
postopkom, ki ga opredeljuje člen 13 te 
uredbe;
(c) glede proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 (3) po postopku iz člena 
X te uredbe;
(d) za druge proizvode pijače, v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev obsega izjem za vina je treba spremeniti, da se zagotovi, da bodo vsi vinski 
proizvodi, ki jih opredeljuje in ureja Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991, izvzeti iz obveznega 
navajanja seznama sestavin in označbe hranilne vrednosti. Vinske izdelke opredeljujeta in 
urejata Uredba (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino ter 
Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991 z dne 10. junija 1991 o aromatiziranih vinih in drugih 
izdelkih na osnovi vina.
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Predlog spremembe 411
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 20 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 
člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 
lahko priloži posebne ukrepe za določitev 
pravil za označevanje sestavin. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 
(ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008, 
pivo in žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 
1576/89. Komisija pripravi poročilo po 
[petih letih od začetka veljavnosti te 
uredbe] v zvezi z uporabo člena 19 o teh 
izdelkih, temu poročilu pa lahko priloži 
posebne ukrepe za določitev pravil za 
označevanje sestavin. Če je treba, se
navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, sprejmejo:

- i) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
479/2008 Sveta z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino v skladu s 
postopkom upravljanja iz člena 113(1) 
navedene uredbe;
- ii) za žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 25(2) navedene 
uredbe;
- iii) za druge alkoholne pijače v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. fr
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Obrazložitev

Tehnična pravila o označevanju vin je treba preučiti v posebnih pravilih po zgledu skupne 
ureditve trga.

Če upoštevamo izčrpnost pravil skupne ureditve trga, v katerih so zajeti vsi načini 
predstavljanja in označevanja vina, je treba ohraniti možnost za opredelitev pravil za 
namestitev s posebnimi pravili komitologije, ki jih je določila skupna ureditev trga za vino.

Predlog spremembe 412
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 21 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na seznam sestavin ni treba vključiti 
naslednjih sestavnih delov živil:

Na seznam sestavin ni treba vključiti 
naslednjih sestavnih delov živil, razen če 
so sestavine vključene v Prilogi III:

Or. en

Predlog spremembe 413
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na seznam sestavin ni treba vključiti 
naslednjih sestavnih delov živil:

Kot sestavine živila ne štejejo:

(a) sestavnih delov sestavine, ki so bili 
začasno izločeni med proizvodnim 
postopkom in pozneje ponovno uvedeni, 
vendar ne presegajo svojih prvotnih 
deležev;

(a) sestavnih delov sestavine, ki so bili 
začasno izločeni med proizvodnim 
postopkom in pozneje ponovno uvedeni, 
vendar ne presegajo svojih prvotnih 
deležev;

(b) živilskih aditivov in encimov: (b) živilskih aditivov in encimov:

(i) ki so v navedenem živilu prisotni zaradi 
tega, ker jih vsebuje ena ali več sestavin 
navedenega živila, pod pogojem, da nimajo 
tehnološke funkcije v končnem proizvodu, 

(i) ki so v navedenem živilu prisotni zaradi 
tega, ker jih vsebuje ena ali več sestavin 
navedenega živila, pod pogojem, da nimajo 
tehnološke funkcije v končnem proizvodu, 



AM\762307SL.doc 71/168 PE418.218v01-00

SL

ali ali
(ii) ki se uporabljajo kot predelovalni 
pripomočki;

(ii) ki se uporabljajo kot predelovalni 
pripomočki;

(c) snovi, ki se uporabljajo le v nujno 
potrebnih količinah kot topila ali medij za 
hranilne snovi, aditive za živila ali aromo;

(c) snovi, ki se uporabljajo le v nujno 
potrebnih količinah kot topila ali medij za 
mikrokulture, aditive za živila, arome, 
encime in druge snovi za fiziološke ali 
tehnične namene;

(d) snovi, ki niso aditivi za živila, vendar 
se uporabljajo na enak način in z enakim 
namenom kot predelovalni pripomočki ter 
so še vedno prisotni v končnem proizvodu, 
čeprav v spremenjeni obliki;

(d) snovi, ki niso aditivi za živila, vendar 
se uporabljajo na enak način in z enakim 
namenom kot predelovalni pripomočki ter 
so še vedno prisotni v končnem proizvodu, 
čeprav v spremenjeni obliki;

(e) vode: (e) vode:

(i) kadar se voda uporablja med 
proizvodnim postopkom samo za ponovno 
obnovitev sestavine, uporabljene v 
zgoščeni ali izsušeni obliki; ali

(i) kadar se voda uporablja med 
proizvodnim postopkom samo za ponovno 
obnovitev sestavine, uporabljene v 
zgoščeni ali izsušeni obliki; ali

(ii) pri tekočem mediju, ki se običajno ne 
zaužije.

(ii) pri tekočem mediju, ki se običajno ne 
zaužije.

Or. de

Obrazložitev

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Predlog spremembe 414
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 

1. Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
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za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se navedejo na oznaki z 
natančnim sklicevanjem na ime sestavine.

za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se na seznamu sestavin vedno 
navedejo tako, da lahko naslovniki takoj 
prepoznajo potencial za alergijo oz. 
preobčutljivost.

Or. de

Obrazložitev

Namen spremembe je pojasniti in ponazoriti, da je treba prodajno ime sestavin izbrati tako, 
da lahko alergiki prepoznajo njihov alergeni potencial.

Predlog spremembe 415
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se navedejo na oznaki z 
natančnim sklicevanjem na ime sestavine.

1. Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se na seznamu sestavin vedno 
navedejo tako, da lahko zadevne skupine 
ljudi takoj prepoznajo potencial za 
alergijo oz. preobčutljivost.

Or. de

Obrazložitev

Namen spremembe je pojasniti in ponazoriti, da je treba prodajno ime sestavin izbrati tako, 
da lahko alergiki prepoznajo njihov alergeni potencial.
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Predlog spremembe 416
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 22 - odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se navedejo na oznaki z natančnim 
sklicevanjem na ime sestavine.

1. Vse sestavine iz Priloge II ali vse snovi, 
ki izvirajo iz sestavin iz navedene priloge, 
za katere veljajo izjeme iz navedene 
priloge, se navedejo na oznaki z natančnim 
sklicevanjem na ime sestavine ali snovi, ki 
povzroča alergije ali preobčutljivost.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje snovi, ki povzroča alergije ali preobčutljivost namesto sestavine, ki vsebuje to 
snov, je jasnejše in bolj učinkovito.

Predlog spremembe 417
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Če je treba, se lahko sprejmejo 
natančna pravila za predstavitev označb, 
omenjenih v odstavku 1:
- a) za proizvode iz člena 1(2) Uredbe (ES) 
št. 479/2008 Sveta z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino v skladu s 
postopkom upravljanja iz člena 113(1) 
navedene uredbe;
- b) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1601/91 z dne 10. junija 
1991 o določitvi splošnih pravil o 
definiranju, označevanju in zunanji 
opremi aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in 
aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih 
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proizvodov v skladu s postopkom 
upravljanja iz člena 13 navedene uredbe;
- c) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač v skladu 
z regulativnim postopkom iz člena 25(2) 
navedene uredbe;
- d) za druge alkoholne pijače v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 49(2).

Or. fr

Obrazložitev

Tehnična pravila o označevanju vin je treba preučiti v posebnih pravilih po zgledu skupne 
ureditve trga.

Če upoštevamo izčrpnost pravil skupne ureditve trga, v katerih so zajeti vsi načini 
predstavljanja in označevanja vina, je treba ohraniti možnost za opredelitev pravil za 
namestitev s posebnimi pravili komitologije, ki jih je določila skupna ureditev trga za vino.

Predlog spremembe 418
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Alkoholne pijače vsebujejo opozorilo 
za nosečnice v skladu s Prilogo III.*

Or. en
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Predlog spremembe 419
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Navedba količine sestavine ali 
kategorije sestavin, ki se uporabljajo v 
proizvodnji ali pri pripravi živila, je 
potrebna, kadar:

1. Količino sestavine ali kategorije 
sestavin, ki se uporabljajo v proizvodnji ali 
pri pripravi živila, se navede v skladu s 
tem členom.
2. Navedba iz odstavka 1 je obvezna:

(a) se zadevna sestavina ali kategorija 
sestavin navede v imenu živila ali jo 
potrošnik običajno povezuje z navedenim 
imenom ali

(a) kadar se zadevna sestavina ali 
kategorija sestavin navede v imenu, pod 
katerim se prodaja ali jo potrošnik 
običajno povezuje z navedenim imenom; 
ali

(b) je zadevna sestavina ali kategorija 
sestavin poudarjena na oznaki z besedami, 
slikami ali grafiko ali

(b) kadar je zadevna sestavina ali 
kategorija sestavin poudarjena na oznaki z 
besedami, slikami ali grafiko; ali

(c) je zadevna sestavina ali kategorija 
sestavin bistvena za opredelitev živila in 
razlikovanje od proizvodov, s katerimi bi jo 
bilo možno zamenjati zaradi njenega imena 
ali videza.

(c) kadar je zadevna sestavina ali 
kategorija sestavin bistvena za opredelitev 
živila in razlikovanje od proizvodov, s 
katerimi bi jo bilo možno zamenjati zaradi 
njenega imena ali videza; ali

2. Komisija lahko odstavek 1 spremeni z 
dodajanjem drugih primerov. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

(d) v primerih, določenih v skladu s 
postopkom iz člena 49(2).

3. Tehnična pravila za uporabo 
odstavka 1, vključno s posebnimi primeri, 
v katerih količinska navedba za nekatere 
sestavine ni potrebna, so določena v 
Prilogi VII.

3. Odstavek 2 se ne uporablja:

(a) za sestavino ali kategorijo sestavin:
katerih neto plod je naveden v skladu s 
členom 8(4), ali
katerih količine je po določbah Skupnosti 
že treba navajati na označbi, ali
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ki se uporablja v majhnih količinah zaradi 
aromatiziranja, ali
ki, čeprav je navedena v imenu, pod 
katerim se živilo prodaja, ni taka, da bi 
vplivala na potrošnikovo izbiro v državi 
trženja, ker odstopanje v njeni količini ni 
bistveno za značilnost živila ali ga ne 
razlikuje od drugega podobnega živila. V 
primeru dvoma se po postopku iz člena 
49(2) odloči, ali so izpolnjeni pogoji iz te 
alinee;
(b) kadar posebne določbe Skupnosti 
natančno določajo količino sestavine ali 
kategorije sestavin, ne da bi predvideli na 
oznaki njeno navedbo;
(c) v primerih iz četrte in pete alinee člena 
6(5);
(d) v primerih, določenih v skladu s 
postopkom iz člena 49(2).
4. Navedena količina, izražena v 
odstotkih, mora ustrezati količini 
sestavine ali sestavin v času njene/njihove 
uporabe. Vendar lahko določbe Skupnosti 
za določena živila dopuščajo odstopanja 
od tega načela. Take določbe se sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 49(2).
5. Navedba iz odstavka 1 se pojavi v imenu, 
pod katerim se živilo prodaja, ali takoj poleg 
njega ali v seznamu sestavin v zvezi s 
sestavino ali kategorijo sestavin.
6. Ta člen velja brez poseganja v predpise 
Skupnosti o označevanju hranilne 
vrednosti živil.

Or. en

Obrazložitev

Ločitev zakonodajnih določb na tukaj in kasneje predloženi način ni ustrezna. Določbe v 
prilogi so bistvene za pravne določbe in ne zgolj tehnične podrobnosti, ki se omenijo v 
prilogah. Zlasti zaradi usklajenosti in možnosti izvedbe je treba samo tehnične podrobnosti 
premakniti v priloge. Ista opomba in obrazložitev veljata tudi za člena 18 in 25.
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Predlog spremembe 420
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Neto količina živila se izrazi v litrih, 
centilitrih, mililitrih, kilogramih ali gramih, 
kot je primerno:

1. Neto količina živila se izrazi v litrih, 
centilitrih, mililitrih, kilogramih, gramih ali 
kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji 
ter kot je primerno:

(a) v enotah za merjenje prostornine pri 
tekočinah;
(b) v enotah za merjenje mase pri drugih 
proizvodih.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po prodaji tekočin v mililitrih itd. in trdnih živil v masi preveč omejuje.  Obstajajo 
mnogi primeri tekočin, ki se prodajajo po teži (med in jogurt) , in trdnih živil, ki se prodajajo 
po prostornini.

Predlog spremembe 421
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Neto količina živila se izrazi v litrih, 
centilitrih, mililitrih, kilogramih ali gramih, 
kot je primerno:

1. Neto količina živila se izrazi v litrih, 
centilitrih, mililitrih, kilogramih ali gramih, 
kot je primerno:

(a) v enotah za merjenje prostornine pri 
tekočinah;

(a) v enotah za merjenje prostornine pri 
tekočinah iz Direktive 85/339/EGS Sveta z 
dne 27. junija 1985 o embalaži za tekoča 
živila,

(b) v enotah za merjenje mase pri drugih 
proizvodih.

(b) v enotah za merjenje mase pri drugih 
proizvodih.

Or. de
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Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev glede na doslej uporabljeno terminologijo v direktivi o označevanju 
2000/13/ES.

Ker v praksi pri določenih živilih sedaj ni pravno jasna ločnica med "trden" in "tekoč" (na 
primer pri kečapu, omakah, majonezi, sladoledu, začimbah), je treba odstavek 1 natančneje 
opredeliti.

Predlog spremembe 422
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar predpisi Skupnosti, ali kadar 
teh ni, nacionalni predpisi, zahtevajo 
navedbo določene vrste količine (npr. 
nazivna količina, minimalna količina, 
povprečna količina), ta količina v tej 
direktivi velja za neto količino.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po prodaji tekočin v mililitrih itd. in trdnih živil v masi preveč omejuje.  Obstajajo 
mnogi primeri tekočin, ki se prodajajo po teži (med in jogurt) , in trdnih živil, ki se prodajajo 
po prostornini.

Predlog spremembe 423
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri živilih, ki so z mikrobiološkega vidika 
hitro pokvarljiva in zato lahko po krajšem 
obdobju predstavljajo neposredno nevarnost 
za zdravje ljudi, se datum minimalnega roka 

1. Datum minimalnega roka trajanja 
živila je datum, do katerega to živilo 
ohrani svoje značilne lastnosti, kadar je 
pravilno shranjeno. Navede se v skladu z 
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trajanja zamenja z datumom uporabe. odstavki od 2 do 5.
2. Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX.

2. Pred datumom se navede naslednje 
besedilo:
– „Uporabno najmanj do ...“, kadar se 
datum navede z dnevom,
– „Uporabno najmanj do konca ...“ v 
drugih primerih.

3. Način navedbe datuma minimalnega 
roka trajanja iz točke 1(c) v Prilogi IX se 
lahko določi v skladu s postopkom iz 
člena 49(2).

3. Besede, navedene v odstavku 2, 
spremlja:

– sam datum ali
– napotek, kje na označbi je datum 
naveden.
Te navedbe se po potrebi dopolnijo z 
opisom pogojev za shranjevanje, katerih 
upoštevanje zagotavlja navedeno trajnost 
proizvoda.
4. Datum sestavljajo navedba dneva, 
meseca in leta v nekodirani kronološki 
obliki.
Vendar pri živilih:
– katerih trajnost je manj kot tri mesece, 
zadostuje navedba dneva in meseca,
– katerih trajnost je več kot tri mesece, 
vendar ne več kot 18 mesecev, zadostuje 
navedba meseca in leta,
– katerih trajnost je več kot 18 mesecev, 
zadostuje navedba leta.
Podrobnosti glede navedbe datuma se 
lahko opredelijo v skladu s postopkom iz 
člena 20(2).
5. Upoštevaje predpise Skupnosti, ki 
določajo druge vrste navedbe datuma, se 
navedba datuma trajnosti ne zahteva za:
– sveže sadje in zelenjavo, vključno s 
krompirjem, ki ni bil olupljen, rezan ali 
podobno obdelan. To odstopanje pa ne 
velja za kaleča semena in podobne 
izdelke, kot so kalčki stročnic,
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– vina, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne izdelke, 
pridobljene iz sadja, razen grozdja, 
aromatizirani ali nearomatizirani jabolčni 
in hruškov mošt ter medica, in pijače, ki 
sodijo v oznake KN 2206 00 91, 
2206 00 93 in 2206 00 99 ter so 
proizvedene iz grozdja ali grozdnega 
mošta,
– pijače, ki vsebujejo 10 ali več 
volumenskih odstotkov alkohola,
– brezalkoholne pijače, sadne sokove, 
sadne nektarje in alkoholne pijače v 
posameznih posodah z več kot pet litri, 
namenjenih dobavi obratom javne 
prehrane,
– pekovsko ali slaščičarsko pecivo, ki se 
glede na vrsto navadno porabi v 24 urah 
po izdelavi,
– kis,
– kuhinjsko sol,
– kristalni sladkor,
– slaščičarske izdelke, ki jih sestavlja 
skoraj samo aromatiziran in/ali obarvan 
sladkor,
– žvečilne gumije in podobne izdelke za 
žvečenje,
– posamezne porcije sladoleda.
(2) „Datum uporabe“ se navede, kot sledi:
(a) pred datumom se navede besedilo 
„datum uporabe“;
(b) Besedilu iz točke (a) se doda:
1. sam datum ali
2. sklic, kje na oznaki je datum naveden.
Navedbam sledi opis pogojev za 
shranjevanje, ki jih je treba upoštevati.
(c) Datum sestavljajo navedbe dneva, 
meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki.

Or. en
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Obrazložitev

Določba bi morala urejati tako minimalni rok trajanja kot tudi datum uporabe na razumljiv 
način in na enem mestu. Določbe v prilogi so bistvene za pravne določbe in ne zgolj tehnične 
podrobnosti. 
Aromatizirane ali nearomatizirane jabolčni in hruškov mošt ter medico je treba obravnavati 
enako kot druge naštete alkoholne pijače, saj trenutno niso na tem seznamu.

Predlog spremembe 424
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 25 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Datum minimalnega roka trajanja in 
datum uporabe

Označba datuma („minimalni rok 
trajanja“ in „datum uporabe“)

Or. en

Obrazložitev

Označevanje datuma povzroča zmedo glede tega, kateri datumi naj bi se navajali za katera 
živila.  Namen tega predloga spremembe je poenostaviti predlog in tako pomagati 
proizvajalcem, da pravilno navedejo ustrezen datum.

Predlog spremembe 425
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri živilih, ki so z mikrobiološkega 
vidika hitro pokvarljiva in zato lahko po 
krajšem obdobju predstavljajo neposredno 
nevarnost za zdravje ljudi, se datum 
minimalnega roka trajanja zamenja z 
datumom uporabe.

1. Datum se navede kot „minimalni rok 
trajanja“ ali kot „datum uporabe“ in v 
skladu s Prilogo IX.

Or. en
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Obrazložitev

Označevanje datuma povzroča zmedo glede tega, kateri datumi naj bi se navajali za katera 
živila.  Namen tega predloga spremembe je poenostaviti predlog in tako pomagati 
proizvajalcem, da pravilno navedejo ustrezen datum.

Predlog spremembe 426
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri živilih, ki so z mikrobiološkega 
vidika hitro pokvarljiva in zato lahko po 
krajšem obdobju predstavljajo neposredno 
nevarnost za zdravje ljudi, se datum 
minimalnega roka trajanja zamenja z 
datumom uporabe. 

1. Pri živilih, ki so z mikrobiološkega 
vidika hitro pokvarljiva in zato lahko po 
krajšem obdobju predstavljajo neposredno 
nevarnost za zdravje ljudi, se datum 
minimalnega roka trajanja zamenja z 
datumom uporabe, pri proizvodih iz mesa 
in perutnine pa datum zakola.

Or. en

Predlog spremembe 427
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25 Člen 25
Datum minimalnega roka trajanja in 

datum uporabe
Datum minimalnega roka trajanja in 

datum uporabe
1. Pri živilih, ki so z mikrobiološkega 
vidika hitro pokvarljiva in zato lahko po 
krajšem obdobju predstavljajo neposredno 
nevarnost za zdravje ljudi, se datum 
minimalnega roka trajanja zamenja z 
datumom uporabe.

1. Datum minimalnega roka trajanja 
živila je datum, do katerega to živilo 
ohrani svoje značilne lastnosti, kadar je 
pravilno shranjeno. Navede se v skladu z 
odstavki od 2 do 5.

2. Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX.

2. Pred datumom se navede naslednje 
besedilo:
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– „Uporabno najmanj do ...“, kadar se 
datum navede z dnevom,
– „Uporabno najmanj do konca ...“ v 
drugih primerih.

3. Način navedbe datuma minimalnega 
roka trajanja iz točke 1(c) v Prilogi IX se 
lahko določi v skladu s postopkom iz 
člena 49(2).

3. Besede, navedene v odstavku 2, 
spremlja:

– sam datum ali
– napotek, kje na označbi je datum 
naveden.
Te navedbe se po potrebi dopolnijo z 
opisom pogojev za shranjevanje, katerih 
upoštevanje zagotavlja navedeno trajnost 
proizvoda.
4. Datum sestavljajo navedba dneva, 
meseca in leta v nekodirani kronološki 
obliki.
Vendar pri živilih:
– katerih trajnost je manj kot tri mesece, 
zadostuje navedba dneva in meseca,
– katerih trajnost je več kot tri mesece, 
vendar ne več kot 18 mesecev, zadostuje 
navedba meseca in leta,
– katerih trajnost je več kot 18 mesecev, 
zadostuje navedba leta.
Podrobnosti glede navedbe datuma se 
lahko opredelijo v skladu s postopkom iz 
člena 20(2).
5. Upoštevaje predpise Skupnosti, ki 
določajo druge vrste navedbe datuma, se 
navedba datuma trajnosti ne zahteva za:
– sveže sadje in zelenjavo, vključno s 
krompirjem, ki ni bil olupljen, rezan ali 
podobno obdelan. To odstopanje pa ne 
velja za kaleča semena in podobne 
izdelke, kot so kalčki stročnic,
– vina, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne izdelke, 
pridobljene iz sadja, razen grozdja, 
aromatizirani ali nearomatizirani jabolčni 
in hruškov mošt ter medica, in pijače, ki 
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sodijo v oznake KN 2206 00 91, 
2206 00 93 in 2206 00 99 ter so 
proizvedene iz grozdja ali grozdnega 
mošta,
– pijače, ki vsebujejo 10 ali več 
volumenskih odstotkov alkohola,
– brezalkoholne pijače, sadne sokove, 
sadne nektarje in alkoholne pijače v 
posameznih posodah z več kot pet litri, 
namenjenih dobavi obratom javne 
prehrane,
– pekovsko ali slaščičarsko pecivo, ki se 
glede na vrsto navadno porabi v 24 urah 
po izdelavi,
– kis,
– kuhinjsko sol,
– kristalni sladkor,
– slaščičarske izdelke, ki jih sestavlja 
skoraj samo aromatiziran in/ali obarvan 
sladkor,
– žvečilne gumije in podobne izdelke za 
žvečenje, posamezne porcije sladoleda.
(2) „Datum uporabe“ se navede, kot sledi:
(a) pred datumom se navede besedilo 
„datum uporabe“;
(b) Besedilu iz točke (a) se doda:
– sam datum ali
– sklic, kje na oznaki je datum naveden.
Navedbam sledi opis pogojev za 
shranjevanje, ki jih je treba upoštevati.
(c) Datum sestavljajo navedbe dneva, 
meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki.

Or. en

Obrazložitev

Določba bi morala urejati tako minimalni rok trajanja kot tudi datum uporabe na razumljiv 
način in na enem mestu.
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Predlog spremembe 428
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX.

2. Ustrezen datum se navede kot sledi:

A. DATUM MINIMALNEGA ROKA 
TRAJANJA:
(a) Pred datumom se navede naslednje 
besedilo:
– „Uporabno najmanj do ...“, kadar se 
datum navede z dnevom,
– „Uporabno najmanj do konca ...“ v 
drugih primerih.
(b) Besedilu iz točke (a) se doda:
– sam datum ali
– sklic, kje na oznaki je datum naveden.
Te navedbe se po potrebi dopolnijo z 
opisom pogojev za shranjevanje, katerih 
upoštevanje zagotavlja navedeno trajnost 
proizvoda.
(c) Datum sestavljajo navedba dneva, 
meseca in leta v nekodirani kronološki 
obliki.
Vendar pri živilih:
– katerih trajnost je manj kot tri mesece,
zadostuje navedba dneva in meseca;
– katerih trajnost je več kot tri mesece, 
vendar ne več kot 18 mesecev, zadostuje 
navedba meseca in leta;
– katerih trajnost je več kot 18 mesecev, 
zadostuje navedba leta.
(d) Ob upoštevanju določb Skupnosti, ki 
določajo druge vrste navedbe datuma, se 
navedba roka trajnosti ne zahteva za:
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– sveže sadje in zelenjavo, vključno s 
krompirjem, ki niso bili olupljeni, rezani 
ali podobno obdelani; to odstopanje pa se 
ne uporablja za kaleča semena in 
podobne proizvode, kot so kalčki stročnic,
– vina, likerska vina, peneča vina, 
aromatizirana vina in podobne proizvode, 
pridobljene iz sadja, razen grozdja, in 
pijače, ki spadajo pod oznake 
KN 22060091, 22060093 in 22060099 ter 
so proizvedene iz grozdja ali grozdnega 
mošta,
– pijače, ki vsebujejo 10 volumenskih 
odstotkov alkohola ali več,
– brezalkoholne pijače, sadni sokovi, 
sadni nektarji in alkoholne pijače, ki 
vsebujejo več kot 1,2 volumenskega 
odstotka alkohola, v posameznih posodah 
z več kot pet litri, namenjenih dobavi 
obratom javne prehrane,
– pekovsko ali slaščičarsko pecivo, ki se 
glede na vrsto običajno uživa v 24 urah po 
izdelavi,
– kis,
– kuhinjsko sol,
– kristalni sladkor,
– slaščičarske izdelke, ki so sestavljeni 
skoraj samo iz aromatiziranega in/ali 
obarvanega sladkorja,
– žvečilni gumi in podobne izdelke za 
žvečenje,
– posamezne porcije sladoleda.
B. DATUM, DO KATEREGA JE TREBA 
PORABITI ŽIVILO:
(a) Pred datumom se navede besedilo 
„Porabiti do“.
(b) Besedilu iz točke (a) se doda:
– sam datum ali
– sklic, kje na oznaki je datum naveden.
Navedbam sledi opis pogojev za 
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shranjevanje, ki jih je treba upoštevati.
(c) Datum sestavljajo navedbe dneva, 
meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki.
(d) Način navedbe datuma minimalnega 
roka trajanja iz točke (c) oddelka A tega 
odstavka se lahko določi v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 49(2).
C. DATUM PROIZVODNJE:
(a) Pred datumom se navede besedilo 
„Datum proizvodnje ... “:
(b) Besedilu iz točke (a) se doda:
– sam datum ali
– sklic, kje na oznaki je datum naveden.
(c) Datum sestavljajo navedbe dneva, 
meseca in po možnosti leta, v tem 
zaporedju in v nekodirani obliki.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi jasnosti se Priloga IX vključi v zakonodajno besedilo in dopolni z datumom 
proizvodnje iz člena 2(2)(a)(b) (novo).

Predlog spremembe 429
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX.

2. Ustrezen datum se navede, kot sledi:

A. DATUM MINIMALNEGA ROKA 
TRAJANJA

(a) Pred datumom se navede naslednje 
besedilo:
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- „Uporabno najmanj do ...“, kadar se 
datum navede z dnevom
- „Uporabno najmanj do konca ...“ v 
drugih primerih.
(b) Besedilu iz točke (a) se doda:
- sam datum ali
- napotek, kje na označbi je datum 
naveden.
Te navedbe se po potrebi dopolnijo z 
opisom pogojev za shranjevanje, katerih 
upoštevanje zagotavlja navedeno trajnost 
proizvoda.
(c) Datum v nekodirani obliki sestavlja 
navedba dneva, meseca in leta (v tem 
zaporedju) in je naveden v istem jeziku kot 
označba.
(d) Ob upoštevanju predpisov Skupnosti, 
ki določajo drugačne načine navajanja 
datuma, se navedba datuma trajnosti ne 
zahteva za:
- sveže sadje in zelenjavo, vključno s 
krompirjem, ki ni bil olupljen, rezan ali 
podobno obdelan. To odstopanje pa ne 
velja za kaleča semena in podobne 
izdelke, kot so kalčki stročnic,
- vina, peneča vina, aromatizirana vina in 
podobne izdelke, pridobljene iz sadja, 
razen grozdja, in pijače, ki sodijo v oznake 
KN 2206 00 91, 2206 00 93 in 2206 00 99 
ter so proizvedene iz grozdja ali grozdnega 
mošta,
- pijače, ki vsebujejo 10 ali več 
volumenskih odstotkov alkohola,
- brezalkoholne pijače, sadni sokovi, 
sadni nektarji in alkoholne pijače z 
najmanj 1,2 % alkoholne stopnje v 
volumenskih deležih v posameznih 
posodah z več kot pet litri, namenjenih 
dobavi obratom javne prehrane,
- pekovsko ali slaščičarsko pecivo, ki se 
glede na vrsto navadno porabi v 24 urah 
po izdelavi,
- kis,
- kuhinjska sol,
- kristalni sladkor,
- slaščičarski izdelki, ki jih sestavlja 
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skoraj samo arome in/ali obarvan sladkor,
- žvečilni gumiji in podobni izdelki za 
žvečenje,
- posamezne porcije sladoleda.
B DATUM, DO KATEREGA JE TREBA 
PORABITI ŽIVILO:
(a) Pred datumom se navede besedilo 
„datum uporabe“.
(b) Besedilu iz točke (a) se doda:
- sam datum ali
- napotek, kje na označbi je datum 
naveden.
Navedbam sledi opis pogojev za 
shranjevanje, ki jih je treba zagotoviti.
(c) Datum v nekodirani obliki sestavlja 
navedba dneva, meseca in leta (v tem 
zaporedju) in je naveden v istem jeziku kot 
označba.
(d) Način navedbe datuma minimalnega 
roka trajanja iz točke 1(c) v Prilogi IX se 
lahko določi v skladu s postopkom iz 
člena 49(2).
C. DATUM PROIZVODNJE:
(a) Pred datumom se navede besedilo 
„datum proizvodnje“;
(b) Besedilu iz točke (a) se doda:
- sam datum ali
- napotek, kje na označbi je datum 
naveden.
(c) Datum v nekodirani obliki sestavlja 
navedba dneva, meseca in leta (v tem 
zaporedju) in je naveden v istem jeziku kot 
označba.

Or. hu

Obrazložitev

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
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hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Predlog spremembe 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX. 

2. Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX. Datum ne sme biti skrit in 
mora biti jasno viden.

Or. en

Obrazložitev

Minimalni rok trajanja je pogosto skrit ali ga je težko najti.

Predlog spremembe 431
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezen datum se navede v skladu s 
Prilogo IX.

2. Pri živilih, ki bi lahko bila po krajšem 
obdobju ob nepravilnem hranjenju 
neposredno nevarna za zdravje ljudi 
zaradi razvoja patogenih 
mikroorganizmov, se navede „datum 
uporabe“.
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Or. en

Obrazložitev

Označevanje datuma povzroča zmedo glede tega, kateri datumi naj bi se navajali za katera 
živila.  Namen tega predloga spremembe je poenostaviti predlog in tako pomagati 
proizvajalcem, da pravilno navedejo ustrezen datum.

Predlog spremembe 432
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. „Minimalni rok trajanja“ je datum, do 
katerega živilo ohrani svoje značilne 
lastnosti, kadar je pravilno shranjeno.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje datuma povzroča zmedo glede tega, kateri datumi naj bi se navajali za katera 
živila.  Namen tega predloga spremembe je poenostaviti predlog in tako pomagati 
proizvajalcem, da pravilno navedejo ustrezen datum.

Predlog spremembe 433
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25a
Izvor in poreklo

1. Kadar sta v skladu s členom 9(1)(i) 
navedena izvor in poreklo, velja 
naslednje:
i) Kadar je meso značilna sestavina živila 
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ter kadar država oz. države izvora ali kraj 
porekla mesa in živila, katerega sestavina 
je meso, niso isti, se navede tudi država oz. 
države izvora ali kraj porekla te mesne 
sestavine oz. sestavin.
Kadar meso izvira iz dveh ali več držav ali 
krajev porekla, se lahko navede seznam 
teh držav ali krajev porekla.
ii) Za sveže meso, razen za perutninsko 
meso iz tretjih držav, govedino in teletino, 
se država izvora ali kraj porekla lahko 
navede kot en sam kraj samo, kadar so 
živali rojene in vzrejene in zaklane v isti 
državi ali kraju. V drugih primerih se 
navedejo informacije o vsakem različnem 
kraju rojstva in vzreje.
2. Komisija določi izvedbena pravila v 
zvezi z uporabo odstavka 1. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3)..
3. Ta uredba se uporablja brez poseganja 
v označevanje v skladu s posebno 
zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog se mora osredotočati na kategorije živil, ki so posebej pomembne za potrošnike, in ne 
na vse osnovne sestavine same na sebi.  Potrošnikom je pomemben kraj rojstva/vzreje in ne 
kraj zakola.  Težavna je tudi porazdelitev klavnic, kar bi omejilo spodbujanje regionalnih 
proizvodov.
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Predlog spremembe 434
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Navodila za uporabo živila se navedejo 
na način, ki omogoča njegovo ustrezno 
uporabo.

1. Navodila za uporabo živila se navedejo 
na način, ki omogoča njegovo ustrezno 
uporabo. Kadar je primerno, se navedejo 
navodila o pogojih zamrzovanja in 
shranjevanja ter obdobje uporabe po 
odprtju embalaže.

Or. de

Predlog spremembe 435
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po potrebi morajo biti navedena tudi 
navodila za uporabo glede temperaturnih 
zahtev pri shranjevanju in ravnanja po 
odprtju embalaže.

Or. en

Predlog spremembe 436
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po potrebi morajo biti navedena tudi 
navodila za uporabo glede temperaturnih 
zahtev pri shranjevanju in ravnanja po 
odprtju embalaže.
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Or. en

Predlog spremembe 437
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po potrebi morajo biti navedena tudi 
navodila za uporabo glede temperaturnih 
zahtev pri shranjevanju in ravnanja po 
odprtju embalaže.

Or. en

Obrazložitev

Shranjevanje pri pravilni temperaturi in/ali ravnanje s proizvodom po odprtju embalaže 
lahko vpliva na varnost in/ali kakovost proizvoda.

Predlog spremembe 438
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Na označbi mora biti v gramih 
navedena tudi količina čistega alkohola 
na 100 ml ali enot.

Or. en

Obrazložitev

Ta informacija sama na sebi potrošnikom ne pomaga pri nadziranju potrošnje. Da bi ljudem 
olajšali nadzorovanje uživanja alkohola in upoštevanje zdravstvenih nasvetov in smernic o 
zmanjševanju tveganja pri uživanju alkohola, je treba na označbi navesti količino čistega 
alkohola v gramih.
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Predlog spremembe 439
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Na označbah je navedena vsa 
količina čistega alkohola v gramih na 100 
ml ali na delež.

Or. fi

Predlog spremembe 440
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. (a) Označba hranilne vrednosti v 
osrednjem vidnem polju (v nadaljnjem 
besedilu „informacije o hranilni vrednosti 
na sprednji strani embalaže“) vključuje

(a) energijsko vrednost; količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli. 

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

1. (b)  Poleg hranilnih snovi, ki so 
navedene kot „informacije o hranilni 
vrednosti na sprednji strani embalaže“, 
obvezna označba hranilne vrednosti na 
hrbtni strani embalaže (v nadaljevanju 
„označba hranilne vrednosti na hrbtni 
strani embalaže “) vsebuje količine: 
(a) energijske vrednosti;
(b) beljakovin;
(c) ogljikovih hidratov;
(e) prehranskih vlaknin;
(h) transmaščobnih kislin.

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
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opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3). 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje raziskave, ki so pokazale, da potrošniki želijo, da se 
informacije o hranilni vrednosti na sprednji strani embalaže omejijo na maščobe, nasičene 
maščobne kisline, sol in sladkor. Želijo pa, da je na zadnji strani embalaže popolnejša 
označba hranillne vrednosti, ki naj vključuje 9 hranilnih snovi, ki so pomembne za zdravo 
prehrano. Zato mora biti obvezna označba hranilne vrednosti sestavljena iz dveh delov: 
omejene informacije z razlagalnim elementom na sprednji strani embalaže in popolnejšo 
preglednico na zadnji strani embalaže.

Predlog spremembe 441
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli. 

(b) količine maščob, transmaščob, 
nasičenih maščobnih kislin, ogljikovih 
hidratov, pri čemer je posebej označena 
vsebnost sladkorjev, in soli. 
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Or. es

Obrazložitev

Potrošniki odločno zahtevajo informacije o tem, ali so v njihovi hrani transmaščobe. V 
predlogu Komisije je navedba o tem neobvezna. S tem predlogom spremembe se želi doseči, 
da postane navedba o transmaščobah na označbi o hranilnih vrednostih obvezna.

Predlog spremembe 442
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine beljakovin, ogljikovih 
hidratov, sladkorjev, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, prehranskih vlaknin in 
natrija.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba zagotavlja, da se obvezno navedejo hranilne snovi, ki so bile že prej del oznake 
hranilnih vrednosti. Vsa prehranska priporočila se nanašajo na navedena glavna hranila, 
potrošniki so se na ta način navajanja že navadili in se ga „naučili“.

Predlog spremembe 443
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

(a) energijsko vrednost; (a) energijsko vrednost ter
(b) količine maščob, nasičenih maščobnih (b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov 
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kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

in maščob.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba zagotavlja, da se obvezno navedejo hranilne snovi, ki so bile že prej del oznake 
hranilnih vrednosti. Vsa prehranska priporočila se nanašajo na navedena glavna hranila, 
potrošniki so se na ta način navajanja že navadili in se ga „naučili“.

Predlog spremembe 444
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

a) energijsko vrednost; a) energijsko vrednost;
b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov 
in maščob.

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 479/2008, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Če je 
treba, se navedeni ukrepi, katerih namen je 
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nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, sprejmejo:

- a) za proizvode iz Uredbe (ES) št. 
479/2008 Sveta z dne 29. aprila 2008 o o 
skupni ureditvi trga za vino v skladu s 
postopkom upravljanja iz člena 113(1) 
navedene uredbe;
- b) za žgane pijače iz člena 2(1) Uredbe 
(ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 25(2) navedene 
uredbe;
- c) za druge alkoholne pijače v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. fr

Obrazložitev

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496). C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Predlog spremembe 445
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine sladkorjev, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin in natrija ali soli.
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Or. en

Obrazložitev

Svetovna zdravstvena organizacija je označila energetsko vrednost, sladkor, maščobe in 
natrij (sol) kot najpomembnejša hranila v javnem zdravju celotnega prebivalstva.

Predlog spremembe 446
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. (a) Obvezna označba hranilne vrednosti 
v osrednjem vidnem polju (v nadaljnjem 
besedilu „informacije o hranilni vrednosti 
na sprednji strani embalaže“) vključuje: 

(a) energijsko vrednost; (i) energijsko vrednost;

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(ii) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev in soli v živilu.

1. (b) Obvezne informacije o hranilni 
vrednosti na zadnji strani embalaže (v 
nadaljnjem besedilu „označba hranilne 
vrednosti na zadnji strani embalaže“) 
vključujejo količine hranilnih snovi iz 
odstavka 1(a) in količine naslednjih snovi:
(a) beljakovin;
(b) ogljikovih hidratov;
(c) prehranskih vlaknin;
(d) transmaščobnih kislin.

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999. Komisija pripravi poročilo 
po [petih letih od začetka veljavnosti te 
uredbe] v zvezi z uporabo tega odstavka o 
vinu, temu poročilu pa lahko priloži 
posebne ukrepe za določitev pravil za 
obvezno navedbo hranilne vrednosti za 
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(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

vino. Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da se osrednje vidno polje nanaša na sprednji del 
embalaže. Zagotovil bo tudi, da bo obvezna označba hranilne vrednosti sestavljena iz dveh 
delov: omejene informacije o energijski vrednosti in štirih hranilnih snoveh na sprednji strani 
embalaže ter popolnejšo označbo o osmih hranilnih snoveh in energijski vrednosti na zadnji 
strani embalaže.

Predlog spremembe 447
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine sladkorjev, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin in natrija ali soli.

Or. en

Obrazložitev

Svetovna zdravstvena organizacija je označila energetsko vrednost, sladkor, maščobe, 
nasičene maščobne kisline in natrij (sol) kot najpomembnejša hranila v javnem zdravju 
celotnega prebivalstva.
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Predlog spremembe 448
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine maščob, beljakovin in
ogljikovih hidratov.

Or. en

Obrazložitev

Prevelika količina podatkov o hranilni vrednosti ne pomaga potrošnikom. Energijska 
vrednost ter količine maščob, beljakovin in ogljikovih hidratov so pomembni dejavniki 
uravnotežene prehrane in morajo zato biti med obveznimi osnovnimi informacijami o hranilni 
sestavi živila.

Predlog spremembe 449
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine beljakovin, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin in transmaščob, 
ogljikovih hidratov, pri čemer je posebej 
označena vsebnost sladkorjev, in natrija v 
soli in aditivih.

Or. fi

Obrazložitev

Aditivi v nekaterih kategorijah proizvodov lahko vsebujejo znatne količine natrija. Na primer 
merilo za uporabo finskega simbola srca, ki označuje, katera hrana pomaga ohranjati zdravo 
srce, upošteva tudi natrij v aditivih.
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Predlog spremembe 450
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine sladkorjev, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin in natrija ali soli.

Or. en

Obrazložitev

Svetovna zdravstvena organizacija je označila energetsko vrednost, sladkor, maščobe, 
nasičene maščobne kisline in natrij (sol) kot najpomembnejša hranila v javnem zdravju 
celotnega prebivalstva.

Predlog spremembe 451
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine sladkorjev, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin in natrija ali soli.

Or. en

Obrazložitev

Svetovna zdravstvena organizacija je označila energetsko vrednost, sladkor, maščobe, 
nasičene maščobne kisline in natrij (sol) kot najpomembnejša hranila v javnem zdravju 
celotnega prebivalstva.
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Predlog spremembe 452
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine beljakovin, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, transmaščob, ogljikovih 
hidratov, pri čemer je posebej označena 
vsebnost sladkorjev, in soli.

Or. en

Obrazložitev

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. 
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2)

Predlog spremembe 453
Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. a) Označba hranilne vrednosti v 
osrednjem vidnem polju (v nadaljnjem 
besedilu „obvezne informacije o hranilni
vrednosti na sprednji strani embalaže“) 
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vključuje: 
(a) energijsko vrednost; energijsko vrednost, nasičene maščobne 

kisline, sladkorje in sol.
(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

1. b) Obvezna označba hranilne vrednosti 
na zadnji strani embalaže (v nadaljnjem 
besedilu „označba hranilne vrednosti na 
zadnji strani embalaže“) poleg energijske 
vrednosti in hranilnih snovi iz odstavka 
1a) vključuje količine naslednjih snovi:
(a) maščob;
(b) beljakovin;
(c) ogljikovih hidratov;
(e) prehranskih vlaknin;
(h) transmaščobnih kislin.

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Označevanje mora biti obvezno na sprednji in zadnji strani embalaže s štirimi elementi na 
sprednji strani: energijsko vrednostjo, nasičenimi maščobnimi kislinami, sladkorji in soljo ter 
velikimi 8 + transmaščobami na zadnji strani embalaže.

Ker je navedba transmaščob, vlaknin in beljakovin obvezna na zadnji strani embalaže, jih ni 
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treba vključiti na seznam iz odstavka 2.

Predlog spremembe 454
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine sladkorjev, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin in natrija ali soli.

Or. de

Obrazložitev

Obvezna navedba na oznaki bi morala veljati le za tiste informacije o hranilni vrednosti, ki so 
z vidika javnega zdravja najpomembnejše.

Predlog spremembe 455
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba 
hranilne vrednosti“):

1. (a) Obvezna označba hranilne vrednosti 
v osrednjem vidnem polju (v nadaljnjem 
besedilu „informacije o hranilni vrednosti 
na sprednji strani embalaže“) vključuje: 

količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev, soli in energijsko 
vrednost v živilih..
1. (b) Obvezne informacije o hranilni 
vrednosti na zadnji strani embalaže (v 
nadaljnjem besedilu „označba hranilne 
vrednosti na zadnji strani embalaže“) 
vključujejo količine hranilnih snovi iz 
odstavka 1a) in količine naslednjih snovi:
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(a) energijsko vrednost;
(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) beljakovin;
(c) ogljikovih hidratov;
(e) prehranskih vlaknin;
(h) transmaščobnih kislin.
Označijo se le hranilne snovi, ki so v 
izdelku močno prisotne.

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Označevanje ne sme biti nikoli zavajajoče. Označevanje hranilnih snovi, ki jih izdelku ni, je 
lahko zavajajoče. Coca Cola bi na primer lahko bila ugoden izdelek za maščobe in soli, zato 
je treba označiti le hranilne snovi, prisotne v izdelku.
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Predlog spremembe 456
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Označba hranilne vrednosti vključuje (v 
nadaljnjem besedilu „obvezna označba
hranilne vrednosti“):

1. Označevanje hranilne vrednosti 
vključuje (v nadaljnjem besedilu 
„označevanje hranilne vrednosti“)::

(a) energijsko vrednost; (a) energijsko vrednost (kalorično 
vrednost);

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov 
in maščob.

Or. de

Obrazložitev

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Predlog spremembe 457
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine beljakovin, maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, pri 
čemer je posebej označena vsebnost 
sladkorjev, in soli.
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Or. de

Obrazložitev

Beljakovine so življenjsko pomembna hranilna snov in jih je treba navesti na označbi hranilne 
vrednosti.

Predlog spremembe 458
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
natrija.

Or. en

Obrazložitev

Sol (natrijev klorid) ni edini vir natrija v prehrani. Poleg natrijevega klorida obstaja še več 
drugih natrijevih soli (na primer: mononatrijev glutamat, natrijev karbonat, ...). Omemba 
zgolj "natrija iz soli" bi navedla le majhen del dejanske vsebnosti in ne bi dala pravih 
informacij.

Predlog spremembe 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, sladkorjev, soli, ogljikovih hidratov, 
beljakovin ter umetnih in naravnih 
transmaščob.

Or. en
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Obrazložitev

Raven beljakovin in transmaščob so za potrošnike pomembne informacije, zato jih je treba 
obvezno označiti.. Prav tako je pomembno, da se razlikuje med umetnimi in naravnimi 
transmaščobami, saj lahko proizvajalci vplivajo na raven umetnih transmaščob.

Predlog spremembe 460
Alessandro Foglietta

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količine maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, ogljikovih hidratov, pri čemer je 
posebej označena vsebnost sladkorjev, in 
soli.

(b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov 
in maščob.

Or. en

Predlog spremembe 461
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 

Ta odstavek se ne uporablja za pijače, ki 
vsebujejo alkohol. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za zagotavljanje 
informacij o hranilni vrednosti za te 
izdelke potrošnikom. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).
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nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev v sektorju ne bo mogoča, če se izvzamejo vino, pivo in žgane pijače, ne pa tudi 
druge pijače, ki vsebujejo alkohol. Določeni izdelki bi imeli prednost, drugi pa bi bili 
diskriminirani. To bi pomenilo izkrivljanje konkurence, potrošniki pa bi bili zavedeni glede 
sestave različnih izdelkov.

Predlog spremembe 462
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo najkasneje v (...*) letih od 
začetka veljavnosti te uredbe v zvezi z 
uporabo člena 19 o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno označevanje 
hranilne vrednosti teh proizvodov. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Pri alkoholnih pijačah mora obvezna 
označba s hranilnimi vrednostmi navajati 
energijsko vrednost in količino ogljikovih 
hidratov. 

Or. fi
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Obrazložitev

Aditivi v nekaterih kategorijah proizvodov lahko vsebujejo znatne količine natrija. Na primer 
merilo za uporabo finskega simbola srca, ki označuje, katera hrana pomaga ohranjati zdravo 
srce, upošteva tudi natrij v aditivih.

Predlog spremembe 463
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Pri alkoholnih pijačah mora obvezna 
označba s hranilnimi vrednostmi navajati 
energijsko vrednost in količino ogljikovih 
hidratov.  

Or. en
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Predlog spremembe 464
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, vinske proizvode iz uredb 
Sveta (ES) št. 479/2008 in št. 1601/1991, 
sadno pivo, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter za druge alkoholne pijače. 
Komisija pripravi poročilo po [petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 
uporabo tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba ne bi smela urejati alkoholnih pijač, saj je zanje potrebna posebna ureditev. V 
zvezi s tem bi bilo treba najprej pojasniti vrsto temeljnih vprašanj, saj bi bila npr. referenčna 
vrednost v višini 100 ml za žgane pijače skrajno problematična. Poleg tega alkoholne pijače 
ne vsebujejo številnih hranilnih snovi, ki jih vsebujejo živila. 
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Predlog spremembe 465
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Ta odstavek se ne uporablja za vino in 
vinske proizvode, kot je opredeljeno v 
Uredbah Sveta (ES) št. 479/2008 in št. 
1601/1991, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se po potrebi sprejmejo v 
skladu z naslednjimi postopki:

(i) za proizvode iz člena 1(2) Uredbe Sveta 
(ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino (1) po 
postopku iz člena 113(2) navedene 
uredbe;
(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1601/91 z dne 10. junija 
1991 o določitvi splošnih pravil o 
opredelitvi, označevanju in zunanji 
opremi aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in 
aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih 
proizvodov(2) po postopku iz člena 13 
navedene uredbe;
(iii) za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
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(EGS) št. 1576/89 (3) po postopku iz člena 
X te uredbe;
(iv) za druge alkoholne pijače, v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev obsega izjem za vina je treba spremeniti, da se zagotovi, da bodo vsi vinski 
proizvodi, ki jih opredeljuje in ureja Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991, izvzeti iz obveznega 
navajanja seznama sestavin in označbe hranilne vrednosti. Vinske izdelke opredeljujeta in 
urejata Uredba (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino ter 
Uredba Sveta (ES) št. 1601/1991 z dne 10. junija 1991 o aromatiziranih vinih in drugih 
izdelkih na osnovi vina.

Predlog spremembe 466
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumskega odstotka alkohola, morajo biti 
le v skladu z odstavkom 1(a) tega člena.  
Komisija pripravi poročilo po [petih letih 
od začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 
uporabo tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke.
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Or. en

Obrazložitev

Javnost je pokazala slabo podporo označevanju hranilne vrednosti alkoholnih pijač, vendar 
obstaja splošni dogovor o uporabnosti označb energijske vrednosti za potrošnike.  Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje in preprečili protikonkurenčne učinke, je treba vse 
alkoholne pijače obravnavati podobno.

Predlog spremembe 467
Anne Laperrouze

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Ta odstavek se ne uporablja za vino in 
vinske proizvode, kot je opredeljeno v 
Uredbah Sveta (ES) št. 479/2008 in št. 
1601/1991, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu 
pa lahko priloži posebne ukrepe za 
določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se po potrebi sprejmejo v 
skladu z naslednjimi postopki:
(i) za proizvode iz člena 1(2) Uredbe Sveta 
(ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o 
skupni ureditvi trga za vino (1) po 
postopku iz člena 113(2) navedene 
uredbe;
(ii) za proizvode iz člena 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1601/91 z dne 10. junija 
1991 o določitvi splošnih pravil o 
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opredelitvi, označevanju in zunanji 
opremi aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in 
aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih 
proizvodov(2) po postopku iz člena 13 
navedene uredbe;
(iii) za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 
110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89 (3) po postopku iz člena 
X te uredbe;
(iv) za druge alkoholne pijače, v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Predlog spremembe 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 

Pri alkoholnih pijačah mora obvezna 
označba s hranilno vrednostjo navajati 
energijsko vrednost in količino ogljikovih 
hidratov.
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regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Treba je zahtevati posebna pravila za vse alkoholne pijače, saj morajo biti potrošniki 
seznanjeni s količino in kakovostjo glavnih sestavin v teh pijačah, kot so ogljikovi hidrati, ter 
vso energijsko vrednostjo.

Predlog spremembe 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek se ne uporablja za vino, kot je 
opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz člena 
2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb 
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 
poročilo po [petih letih od začetka 
veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 
tega odstavka o teh izdelkih, temu 
poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 
za določitev pravil za obvezno navedbo 
hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker je namen te uredbe visoka raven zdravja potrošnikov, ni doumljivo, zakaj bi morale ravno 
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alkoholne pijače imeti prednosti in biti izvzete iz zahtev za označevanje.

Predlog spremembe 470
Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe;
(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (a) enkrat nenasičene maščobne kisline;
(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (b) večkrat nenasičene maščobne kisline;

(d) poliole; (c) poliole;
(e) škrob; (d) škrob;

(f) prehranske vlaknine;
(g) beljakovine;
(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(e) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje mora biti obvezno na sprednji in zadnji strani embalaže s štirimi elementi na 
sprednji strani: energijsko vrednostjo, nasičenimi maščobnimi kislinami, sladkorji in solmi ter 
velikimi 8 + transmaščobami na zadnji strani embalaže.

Ker je navedba transmaščob, vlaknin in beljakovin obvezna na zadnji strani embalaže, jih ni 
treba vključiti na seznam iz odstavka 2.
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Predlog spremembe 471
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označevanje hranilne vrednosti lahko 
dodatno vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi ali sestavne dele teh snovi 
in skupin snovi iz odstavka 1:

(a) transmaščobe; (a) transmaščobne kisline;

(aa) nasičene maščobne kisline;
(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (b) enkrat nenasičene maščobne kisline;
(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (c) večkrat nenasičene maščobne kisline;

(d) poliole;
(da) poliole;

(e) škrob; (e) škrob;
(f) prehranske vlaknine; (f) prehranske vlaknine;

(fa) sladkorje;
(fb) natrij;
(fc) holesterol;

(g) beljakovine;
(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(ha) druge snovi iz Uredbe (ES) 
št. 1925/2006.

Or. de

Obrazložitev

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
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In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Predlog spremembe 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe; (a) enkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(b) enkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(b) večkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(c) poliole;

(d) poliole; (d) škrob;
(e) škrob; (e) prehranske vlaknine;

(f) prehranske vlaknine; (f) minerale ali vitamine iz točke 1 
dela A Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(g) beljakovine;
(h) minerale ali vitamine iz točke 1 
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dela A Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Raven beljakovin in transmaščob so za potrošnike pomembne informacije, zato jih je treba 
obvezno označiti. Prav tako je pomembno, da se razlikuje med umetnimi in naravnimi 
transmaščobami, saj lahko proizvajalci vplivajo na raven umetnih transmaščob.

Predlog spremembe 473
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
dodatno vključuje tudi količine ene ali več
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe; (a) transizomere maščobne kisline;
(b) enkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(b) enkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(d) poliole; (d) poliole;

(da) holesterol;
(e) škrob; (e) škrob;

(f) prehranske vlaknine;
(g) beljakovine;
(h) minerale ali vitamine iz točke 1 
dela A Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 
dela A Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI;

(ha) druge snovi iz dela A Priloge XIII
in sestavne dele teh hranilnih snovi.

Or. de
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Obrazložitev

Sprememba zagotavlja, da se obvezno navedejo hranilne snovi, ki so bile že prej del oznake 
hranilnih vrednosti.

Predlog spremembe 474
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe; (a) transizomere maščobne kisline;

(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (b) enkrat nenasičene maščobne kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (c) večkrat nenasičene maščobne kisline;

(ca) holesterola, 

(d) poliole; (d) poliole;

(e) škrob; (e) škrob;

(f) prehranske vlaknine; (f) prehranske vlaknine;

(g) beljakovine; (g) beljakovine;

(ga) ogljikove hidrate; 

(gb) natrij;

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI;
(ha) druge snovi, kakor so navedene v 
delu A Priloge XIII.

Or. de
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Obrazložitev

Nosilci živilske dejavnosti bi morali imeti možnost, da v okviru oznake hranilne vrednosti 
navedejo dodatne hranilne vrednosti in snovi, če to želijo. Poleg tega je treba pojasniti 
predlog spremembe k členu 29(1). 

Predlog spremembe 475
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
dodatno vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe; (a) nasičene maščobne kisline;

(b) enkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(b) enkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(c) večkrat nenasičene maščobne 
kisline;

(ca) transmaščobne kisline;
(cb) holesterol;
(cc) sladkor;

(d) poliole; (d) poliole;

(e) škrob; (e) škrob;

(f) prehranske vlaknine; (f) prehranske vlaknine;

(g) beljakovine; (g) natrij;

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 
dela A Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(h) minerale ali vitamine iz točke 1 
dela A Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI;

(ha) druge snovi iz dela A Priloge XIII 
in sestavne dele teh hranilnih snovi.

Or. de
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Obrazložitev

Sprememba zagotavlja, da se obvezno navedejo hranilne snovi, ki so bile že prej del oznake 
hranilnih vrednosti. Vsa prehranska priporočila se nanašajo na navedena glavna hranila, 
potrošniki so se na ta način navajanja že navadili in se ga „naučili“.

Predlog spremembe 476
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe;
(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (a) enkrat nenasičene maščobne kisline;
(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (b) večkrat nenasičene maščobne kisline;

(d) poliole; (c) poliole;
(e) škrob; (d) škrob;

(f) prehranske vlaknine;
(g) beljakovine;
(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(e) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Transmaščobe, prehranske vlaknine in beljakovine so zajete v obvezni označbi hranilne 
vrednosti na zadnji strani embalaže in se jih zato črta s seznama.
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Predlog spremembe 477
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

2. Označba hranilne vrednosti lahko 
vključuje tudi količine ene ali več 
naslednjih snovi:

(a) transmaščobe;
(b) enkrat nenasičene maščobne kisline; (a) enkrat nenasičene maščobne kisline;
(c) večkrat nenasičene maščobne kisline; (b) večkrat nenasičene maščobne kisline;

(d) poliole; (c) poliole;
(e) škrob; (d) škrob;

(f) prehranske vlaknine;
(g) beljakovine;
(h) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

(e) minerale ali vitamine iz točke 1 dela A 
Priloge XI, ki so prisotni v znatnih 
količinah, kakor je opredeljeno v točki 2 
dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Transmaščobe, prehranske vlaknine in beljakovine so pomembne hranilne snovi, ki jih je 
treba vključiti v obvezno označbo hranilne vrednosti na zadnji strani embalaže.

Predlog spremembe 478
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) transmaščobe; črtano

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 29(1)(b) o obvezni navedbi transmaščob na obvezni 
označbi hranilne vrednosti; transmaščobe je treba črtati iz člena 29(2).

Predlog spremembe 479
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) transmaščobe; črtano

Or. es

Obrazložitev

Potrošniki odločno zahtevajo informacije o tem, ali so v njihovi hrani transmaščobe. V 
predlogu Komisije je navedba o tem neobvezna. S tem predlogom spremembe se želi doseči, 
da postane navedba o transmaščobah na označbi o hranilnih vrednostih obvezna.

Predlog spremembe 480
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ogljikove hidrate

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 29(1).
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Predlog spremembe 481
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ogljikove hidrate; 

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 29(1).

Predlog spremembe 482
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ogljikove hidrate;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 29(1).

Predlog spremembe 483
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka g a (novo) - gb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) holesterol,
(gb) natrij;
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Or. en

Obrazložitev

Da bi bili bolj izčrpni pri seznamu hranil, ki se jih označi prostovoljno.

Predlog spremembe 484
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) beljakovine; črtano

Or. de

Obrazložitev

Beljakovine so obravnavane v členu 29(1)(b).

Predlog spremembe 485
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Označba količine snovi, ki spadajo v eno 
od kategorij hranilnih snovi iz odstavka 2 
ali so njeni sestavni deli, je potrebna, kadar 
je prisotna prehranska in/ali zdravstvena 
trditev.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 486
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Označba količine snovi, ki spadajo v eno 
od kategorij hranilnih snovi iz odstavka 2 
ali so njeni sestavni deli, je potrebna, kadar 
je prisotna prehranska in/ali zdravstvena 
trditev.

3. Označba količine snovi, ki spadajo v eno 
od kategorij hranilnih snovi iz odstavka 2 
ali so njeni sestavni deli, je potrebna, kadar 
je prisotna prehranska in/ali zdravstvena 
trditev glede njih.

Or. en

Obrazložitev

V pojasnitev določbe.

Predlog spremembe 487
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sezname iz odstavkov 1 
in 2 spremeni. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sprememba seznama hranil bo imela občutne posledice; zato mora biti zanjo pristojen 
zakonodajalec.
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Predlog spremembe 488
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko določi in v Prilogo XII 
vključi pretvorbene dejavnike za vitamine 
in minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, 
zato da se njihova vsebnost v živilih 
natančneje izračuna. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

2. Komisija določi in v Prilogo XII vključi 
pretvorbene dejavnike za vitamine in 
minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, zato 
da se njihova vsebnost v živilih natančneje 
izračuna Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Številni vitamini, kot sta vitamin A in E, se pojavljajo v različnih kemijskih oblikah in imajo v 
človeškem telesu različne fiziološke učinke. Za zagotavljanje zanesljivih informacij je treba te 
razlike upoštevati in določiti pretvorbene dejavnike.

Predlog spremembe 489
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko določi in v Prilogo XII 
vključi pretvorbene dejavnike za vitamine 
in minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, 
zato da se njihova vsebnost v živilih 
natančneje izračuna. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

2. Komisija določi in v Prilogo XII vključi 
pretvorbene dejavnike za vitamine in 
minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, zato 
da se njihova vsebnost v živilih natančneje 
izračuna. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. de
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da je vsebnost vitaminov in mineralov izračunana z enotnimi 
pretvorbenimi dejavniki.

Predlog spremembe 490
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko določi in v Prilogo XII 
vključi pretvorbene dejavnike za vitamine 
in minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, 
zato da se njihova vsebnost v živilih 
natančneje izračuna. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

2. Komisija določi in v Prilogo XII vključi 
pretvorbene dejavnike za vitamine in 
minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, zato 
da se njihova vsebnost v živilih natančneje 
izračuna. Navedeni ukrepi, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Številni vitamini, kot sta vitamin A in E, se pojavljajo v različnih kemijskih oblikah in imajo v 
človeškem telesu različne fiziološke učinke. Za zagotavljanje zanesljivih informacij je treba te 
razlike upoštevati in določiti pretvorbene dejavnike.

Predlog spremembe 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko določi in v Prilogo XII 
vključi pretvorbene dejavnike za vitamine 
in minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, 
zato da se njihova vsebnost v živilih 
natančneje izračuna. Navedeni ukrepi, 

2. Komisija določi in v Prilogo XII vključi 
pretvorbene dejavnike za vitamine in 
minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, zato 
da se njihova vsebnost v živilih natančneje 
izračuna. Navedeni ukrepi, katerih namen 
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katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

je sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Številni vitamini, kot sta vitamin A in E, se pojavljajo v različnih kemijskih oblikah in imajo v 
človeškem telesu različne fiziološke učinke. Za zagotavljanje zanesljivih informacij je treba te 
razlike upoštevati in določiti pretvorbene dejavnike.

Predlog spremembe 492
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Navedene vrednosti so, glede na 
posamezen primer, povprečne vrednosti, ki
temeljijo na:

4. Navedene vrednosti so, glede na 
posamezen primer, povprečne vrednosti ob 
izteku minimalnega roka trajanja z 
upoštevanjem ustrezne tolerance in
temeljijo na:

(a) proizvajalčevi analizi živila; ali (a) proizvajalčevi analizi živila; ali

(b) izračunu iz znanih dejanskih ali 
povprečnih vrednosti uporabljenih 
sestavin; ali

(b) izračunu iz znanih dejanskih ali 
povprečnih vrednosti uporabljenih 
sestavin; ali

(c) izračunu iz splošno veljavnih in 
sprejetih podatkov.

(c) izračunu iz splošno veljavnih in 
sprejetih podatkov.

Pravila za izvajanje označbe energijske 
vrednosti in hranilnih snovi v zvezi z 
natančnostjo navedenih vrednosti, kot so 
razlike med navedenimi vrednostmi ter 
vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 
pregledih, se določijo v skladu s 
postopkom iz člena 49(2).

Pravila za izvajanje označbe energijske 
vrednosti in hranilnih snovi v zvezi z 
natančnostjo navedenih vrednosti, kot so 
razlike med navedenimi vrednostmi ter 
vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 
pregledih, se določijo v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 49(2) 
potem, ko je Agencija za varnost hrane 
podala mnenje, z začetkom veljavnosti 
uredbe.
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Or. de

Obrazložitev

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Predlog spremembe 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 30 - odstavek 4 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila za izvajanje označbe energijske 
vrednosti in hranilnih snovi v zvezi z 
natančnostjo navedenih vrednosti, kot so 
razlike med navedenimi vrednostmi ter 
vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 
pregledih, se določijo v skladu s 
postopkom iz člena 49(2).

Pravila za izvajanje označbe energijske 
vrednosti in hranilnih snovi v zvezi z 
natančnostjo navedenih vrednosti, kot so 
razlike med navedenimi vrednostmi ter 
vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 
pregledih, se določijo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Določitev dovoljene ravni razlik med navedenimi vrednostmi ter vrednostmi, ugotovljenimi 
pri uradnih pregledih, bo ključno za izvajanje uredbe in se zato opravi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom.
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Predlog spremembe 494
Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31
Oblike navajanja

Člen 31
Oblike navajanja

1. Količina energije in hranilnih snovi ali 
njihovih sestavnih delov iz člena 29(1) 
in (2) se izrazi z merskimi enotami iz 
dela A Priloge XIII.

1. Količina energije in hranilnih snovi ali 
njihovih sestavnih delov iz člena 29(1) se 
izrazi z merskimi enotami iz dela A 
Priloge XIII.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ter na obrok. Po potrebi se količina na 
obrok izrazi v skladu s členom 32(3).

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Raven hranilnih snovi na označbi 
hranilne vrednosti na sprednji strani 
embalaže, kot je navedeno v členu 
29(1)a), se navede s pomočjo večbarvnega 
kodiranja. Zelena, rumena in rdeča barva 
označujejo, ali je vsebnost teh hranil v 
živilih majhna, srednja ali velika. 
Navedbe so izražene v 100g ali 100 ml. 
Opredelitev referenčnih vrednosti kot 
visoke, srednje in nizke ravni vsebnosti 
teh hranil se določi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3), ki temelji na mnenju 
Evropske agencije za varnost hrane.
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin iz člena 29(1)(b), je navedena v 
skladu z delom B Priloge XIII.

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin in transmaščob iz člena 29(1), je 
navedena v skladu z delom B Priloge XIII.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža raziskave, ki so pokazale, da želijo potrošniki omejene 
informacije o hranilni vrednosti z razlagalnim elementom na sprednji strani embalaže. Raje 
imajo, če je vsebnost teh hranil v živilih (velika, srednja ali majhna) označena z rdečo, 
jantarjevo in zeleno barvo. Opredelitev referenčnih vrednosti kot visokih, srednjih in nizkih se 
določi z neodvisnim znanstvenim mnenjem, ki ga sprejme Evropska agencija za varnost živil.

Predlog spremembe 495
Liam Aylward

Predlog uredbe
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Količina energije in hranilnih snovi ali 
njihovih sestavnih delov iz člena 29(1) 
in (2) se izrazi z merskimi enotami iz 
dela A Priloge XIII.

1. Količina energije in hranilnih snovi ali 
njihovih sestavnih delov iz člena 29(1) se 
izrazi z merskimi enotami iz dela A 
Priloge XIII.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ter na obrok. Po potrebi se količina na 
obrok izrazi v skladu s členom 32(3).

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Raven hranilnih snovi na označbi 
hranilne vrednosti na sprednji strani 
embalaže, kot je navedeno v členu 
29(1)a), se navede s pomočjo večbarvnega 
kodiranja. Zelena, rumena in rdeča barva 
označujejo, ali je vsebnost teh hranil v 
živilih majhna, srednja ali velika. 
Navedbe so izražene v 100g ali 100ml. 
Opredelitev referenčnih vrednosti kot 
visoke, srednje in nizke ravni vsebnosti 
teh hranil se določi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3), ki temelji na mnenju 
Evropske agencije za varnost hrane.
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
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kislin iz člena 29(1)(b), je navedena v 
skladu z delom B Priloge XIII.

kislin in transmaščob iz člena 29(1), je 
navedena v skladu z delom B Priloge XIII.

Or. {EN}en

Predlog spremembe 496
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ter na obrok. Po potrebi se količina na 
obrok izrazi v skladu s členom 32(2) in (3).

Or. en

Obrazložitev

Energetska vrednost in hranilne snovi so vedno navedene za 100 g ali 100 ml proizvoda, da se 
prepreči zavajanje potrošnika in se omogoči lažjo primerjavo med proizvodi. Poleg tega se na 
zadnji strani embalaže navedejo informacije za obrok.

Predlog spremembe 497
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ter na obrok. Po potrebi se količina na 
obrok izrazi v skladu s členom 32(2) in (3).

Or. en
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Obrazložitev

To omogoča lažjo primerjavo med proizvodi, na katerih bi bile sicer navedene informacije, ki 
bi jih bilo težko primerjati med seboj.

Predlog spremembe 498
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100g ali na 100ml. 
Poleg tega se lahko navede količina 
energije in hranilnih snovi na obrok.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna sprememba angleške (tudi slovenske) različice predloga spremembe 101, da bi se 
približala nemški iz osnutka poročila dr. Sommerja.

Predlog spremembe 499
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se v skladu z merskimi enotami 
za neto količino izrazi na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok.

Or. de

Obrazložitev

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
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Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Predlog spremembe 500
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml
in, dodatno, na neto količino živila. 

Or. de

Obrazložitev

S sklicevanjem na 100 g ali 100 ml pri navajanju količine energije in hranljivih snovi v živilu 
so živila primerljiva med seboj, kar potrošnikom pomaga pri odločanju o nakupu, zato ne bi 
smeli dovoliti, da se te informacije opustijo. Poleg tega bi moral biti potrošnik obveščen tudi 
o količini energije ali hranilnih snovi, ki jih bo dobil pri zaužitju celotnega živila.

Predlog spremembe 501
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 

2. Količina energije in hranilnih snovi ali 
njihovih sestavin iz odstavka 1 se izrazi na 
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ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

100 g ali na 100 ml. Dodatno je količine 
mogoče izraziti na obrok.

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošniki imeli možnost primerjati različna živila znotraj iste kategorije – ne glede na
velikost in vsebino pakiranja – je nujno potrebno, da so energetska vrednost in hranilne snovi 
vedno navedeni za 100 g ali 100 ml živila. Poleg tega lahko proizvajalec, če tako želi, navede 
tudi količine na obrok.

Predlog spremembe 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
in na obrok, ko je živilo predpakirano kot 
posamezen obrok.

Or. en

Obrazložitev

Če je obrok jasno pakiran (npr. jogurti, sladkarije itd.), mora biti na označbi energijske 
vrednosti in hranilnih snovi zaradi lažje razumljivosti navedena tudi velikost obroka. Predlog 
spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 32.

Predlog spremembe 503
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml.
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ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

Poleg tega se lahko navede količina 
energije in hranilnih snovi na obrok.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna sprememba angleške (tudi slovenske) različice predloga spremembe 101, da bi se 
približala nemški iz osnutka poročila dr. Sommerja.

Predlog spremembe 504
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml 
ali, v skladu s členom 32(2) in (3), na 
obrok.

2. Količina energije in hranilnih snovi iz 
odstavka 1 se izrazi na 100 g ali na 100 ml.
Poleg tega se lahko navede količina 
energije in hranilnih snovi na obrok.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna sprememba angleške (tudi slovenske) različice predloga spremembe 101, da bi se 
približala nemški iz osnutka poročila dr. Sommerja.

Predlog spremembe 505
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
lahko izrazi v odstotkih referenčnih vnosov 
iz dela B Priloge XI v razmerju do 
vrednosti na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
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vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Predlog spremembe 506
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezno označevanje hranilne vrednosti 
se lahko izrazi, kot je primerno, v 
odstotkih referenčnih vnosov iz dela B 
Priloge XI v razmerju do vrednosti na 
100 g ali na 100 ml ali na obrok. Kadar je 
označba za vitamine in minerale na voljo, 
je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev nemške različice angleškemu besedilu („as appropiate“). [To ne 
zadeva slovenske različice.] 

Obvezna oznaka uporabe okvirnih dnevnih količin ni v skladu s prostovoljno naravo pobude 
za uporabo okvirnih dnevnih količin, zato jo je treba zavrniti. Evropska prehrambena 
industrija sedaj uvaja oznake za uporabo okvirnih dnevnih količin in jo predstavlja 
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potrošnikom. Kot je bilo dogovorjeno na Platformi EU, je treba počakati na prve podatke, da 
se vidi, ali je bila pobuda prehrambene industrije glede označevanja uspešna.

Predlog spremembe 507
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Raven hranilnih snovi na označbi 
hranilne vrednosti na sprednji strani 
embalaže, kot je navedeno v členu 
29(1)a), se navede s pomočjo večbarvnega 
kodiranja. Zelena, rumena in rdeča barva 
označujejo, ali je vsebnost teh hranil v 
živilih majhna, srednja ali velika. 
Navedbe so izražene v 100g ali 100ml. 
Opredelitev referenčnih vrednosti kot 
visoke, srednje in nizke ravni vsebnosti 
teh hranil se določi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3), ki temelji na mnenju 
Evropske agencije za varnost hrane. 
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža raziskave, ki so pokazale, da želijo potrošniki omejene 
informacije o hranilni vrednosti z razlagalnim elementom na sprednji strani embalaže. Raje 
imajo, če je vsebnost teh hranil v živilih (velika, srednja ali majhna) označena z rdečo, 
rumeno in zeleno barvo. Opredelitev referenčnih vrednosti kot visokih, srednjih in nizkih se 
določi z neodvisnim znanstvenim mnenjem, ki ga sprejme Evropska agencija za varnost živil.
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Predlog spremembe 508
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml. Kadar je označba za vitamine in 
minerale na voljo, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 
dela A Priloge XI.

Or. de

Obrazložitev

Moj predlog spremembe k členu 31(2) zagotavlja, da oznaka hranilne vrednosti vedno temelji 
na referenčni vrednosti 100 g/100 ml, obroki pa se smejo kot referenčna vrednost uporabiti le 
dodatno, zato je treba črtati besede „ali na obrok“.

Predlog spremembe 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Raven hranilnih snovi na označbi 
hranilne vrednosti na sprednji strani 
embalaže, kot je navedeno v členu 
29(1)a), se navede s pomočjo večbarvnega 
kodiranja. Zelena, rumena in rdeča barva 
označujejo, ali je vsebnost teh hranil v 
živilih majhna, srednja ali velika. 
Navedbe so izražene v 100g ali 100ml. 
Opredelitev referenčnih vrednosti kot 
visoke, srednje in nizke ravni vsebnosti 
teh hranil se določi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3), ki temelji na mnenju 
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Evropske agencije za varnost hrane. 
Kadar je označba za vitamine in minerale 
na voljo, je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža raziskave, ki so pokazale, da želijo potrošniki omejene 
informacije o hranilni vrednosti z razlagalnim elementom na sprednji strani embalaže. Raje 
imajo, če je vsebnost teh hranil v živilih (velika, srednja ali majhna) označena z rdečo, 
jantarjevo in zeleno barvo. Opredelitev referenčnih vrednosti kot visokih, srednjih in nizkih se 
določi z neodvisnim znanstvenim mnenjem, ki ga sprejme Evropska agencija za varnost živil.

Predlog spremembe 510
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov 
iz točke 1 dela A Priloge XI.

3. Raven hranilnih snovi na označbi 
hranilne vrednosti na sprednji strani 
embalaže, kot je navedeno v členu 
29(1)a), se navede s pomočjo večbarvnega 
kodiranja. Zelena, rumena ali jantarjeva 
ter rdeča barva označujejo, ali je vsebnost 
teh hranil v živilih majhna, srednja ali 
velika. Navedbe so izražene v 100g ali 
100ml. Opredelitev referenčnih vrednosti 
kot visoke, srednje in nizke ravni 
vsebnosti teh hranil se določi v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3), ki temelji na mnenju 
Evropske agencije za varnost hrane.
Ta sistem barvnega kodiranja se 
uporablja za predelana pripravljena in 
polpripravljena živila, pri katerih so 
potrošniki težko seznanjeni z vsebnostjo 
hranil. Predelana pripravljena in 
polpripravljena živila so predpakirana 
živila, ki so že pripravljena ali ne 
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potrebujejo nobene priprave, razen da jih 
potrošnik pred zaužitvijo namoči, 
odmrzne, segreje ali skuha. Ta živila 
zajemajo sendviče, pripravljene obroke, 
pljeskavice, klobase, pite, slano pecivo in 
kiš (quiche), panirano, premazano ali 
preoblikovano meso, nadomestke za meso, 
perutnino, ribe in podobne proizvode, tudi 
v omakah, pizze in žitne kosmiče za zajtrk, 
vendar niso zgolj nanje omejena.

Or. en

Obrazložitev

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Predlog spremembe 511
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 

3. Kadar je označba za vitamine in 
minerale na voljo, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 
dela A Priloge XI.
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vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

Or. de

Obrazložitev

Referenčne količine temeljijo na dnevnih potrebah povprečne 40 letne ženske in zato 
izključujejo posebne potrebe drugih skupin prebivalstva. Otroci in starejši imajo drugačne 
dnevne potrebe in bi jih informacije lahko zavedle. Pri navedbi zgolj ene dnevne potrebe prav 
tako niso upoštevane različne potrebe po kalorijah na podlagi poklicnih dejavnosti.

Predlog spremembe 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi tudi v odstotkih referenčnih vnosov 
iz dela B Priloge XI v razmerju do 
vrednosti na 100 g ali na 100 ml in na 
obrok, ko je živilo predpakirano kot 
posamezen obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Odstotek referenčnih vnosov je pomembna informacija za večino potrošnikov in jo je zato 
treba ponuditi.
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Predlog spremembe 513
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
lahko izrazi v odstotkih referenčnih vnosov 
iz dela B Priloge XI na obrok, kot je 
navedeno v členu 32(2) in (3). Kadar je 
označba za vitamine in minerale na voljo, 
je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Nanašanje na dnevni vnos mora ostati prostovoljno, da se ne bi ustvarilo pretirano breme za 
srednja in mala podjetja. Posredovanje informacije o referenčnem vnosu na porcijo je za 
potrošnike veliko pomembnejše, medtem ko je lahko informacija glede na 100 g ali 100 ml 
brez pomena ali zavajajoča.

Predlog spremembe 514
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Kadar je označba za vitamine in 
minerale na voljo, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 
dela A Priloge XI.

Or. en
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Obrazložitev

Z označevanjem priporočenega dnevnega vnosa se ne zagotavlja zadostnih informacij 
potrošnikom. Na primer pol litra kokakole ustreza dvema obrokoma, čeprav običajno to 
količino zaužije ena oseba. Jabolko bo videti, glede na sladkor, manj zdravo kot mlečna 
čokolada Kinder ali čips, kar pa potrošnika zavaja k razmišljanju, da ni velike razlike med 
uživanjem sadja, mlečne čokolade ali čipsa.

Predlog spremembe 515
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Poleg obvezne označbe hranilne 
vrednosti na 100 g ali na 100 ml iz 
odstavka 1 in odstavka 2 se informacije 
lahko izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 100 
ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

Or. de

Obrazložitev

Navedba okvirnih dnevnih količin bi morala biti prostovoljna. Okvirne dnevne količine, 
izražene v obrokih, so za potrošnika uporabnejše kot okvirne dnevne količine na 100g ali na 
100 ml. 

Predlog spremembe 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 3. Kadar je označba za vitamine in 
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izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

minerale na voljo, je izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Shema sprejemljivega dnevnega vnosa, ki je bila oblikovana za prehrambeno industrijo, ne 
temelji nujno na znanstvenih dejstvih o hranilni vrednosti. Doslej tudi ni bila opravljena 
nobena znanstvena ocena sheme sprejemljivega dnevnega vnosa in potrošniki zato ne bodo 
mogli sprejemati informiranih odločitev. 

Predlog spremembe 517
Johannes Lebech

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Kadar je označba za vitamine in 
minerale na voljo, je prav tako izražena kot 
odstotek referenčnih vnosov iz točke 1 
dela A Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Označba hranilne vrednosti mora vsebovati jasne, dosledne in relevantne informacije, ki 
temeljijo na dokazih, ker bo tako podpirala zdravstveno ozaveščeno izbiro živil in omogočila 
potrošnikom, da bodo izbrali uravnoteženo prehrano. 

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase.
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As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle.
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Predlog spremembe 518
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI na 
100 g, na 100 ml ali na obrok. Kadar je 
označba za vitamine in minerale na voljo, 
je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna sprememba angleške (tudi slovenske) različice, da bi se približala nemški iz 
osnutka poročila dr. Sommerja.



PE418.218<Version>v01-00</Version> 152/168 AM\762307SL.doc</PathFdR>

SL

Predlog spremembe 519
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
lahko izrazi v odstotkih referenčnih vnosov 
iz dela B Priloge XI na obrok, kot je 
navedeno v členu 32(2) in (3). Kadar je 
označba za vitamine in minerale na voljo, 
je prav tako izražena kot odstotek 
referenčnih vnosov iz točke 1 dela A 
Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Predlog spremembe 520
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvezna označba hranilne vrednosti se 
izrazi, kot je primerno, v odstotkih 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI v 
razmerju do vrednosti na 100 g ali na 
100 ml ali na obrok. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 
izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 

3. Informacija o energiji se izrazi, kot je 
primerno, v odstotkih referenčnega vnosa
iz dela B Priloge XI na obrok. Podrobnejše 
informacije o odstotnem deležu 
referenčnih vnosov iz dela B Priloge XI je 
mogoče navesti o tamkaj naštetih 
hranilnih snoveh. Kadar je označba za 
vitamine in minerale na voljo, je prav tako 



AM\762307SL.doc 153/168 PE418.218v01-00

SL

točke 1 dela A Priloge XI. izražena kot odstotek referenčnih vnosov iz 
točke 1 dela A Priloge XI.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba odstavka 3 zagotavlja, da je navedba okvirne dnevne količine obvezna le v 
povezavi z energijo, in sicer zgolj glede na obrok. S podrobnejšimi zahtevami bi 
preobremenili potrošnike. Navedba okvirne dnevne količine na 100 g ali ml je nesmiselna, saj 
ljudje uživajo obroke, zato je treba navesti njihov odstotni delež okvirne dnevne količine.

Predlog spremembe 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija pred potekom šestih mesecev 
po začetku veljave te uredbe in ob 
upoštevanju priporočil Evropske agencije 
za varnost hrane določi vrednosti 
referenčnega vnosa energije in izbranih 
hranilnih snovi poleg vitaminov in 
mineralov, ki jih je treba dodati v Prilogo 
XI, Del B. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Predvidene obstoječe vrednosti Priloge XI ne izhajajo iz neodvisnih raziskav in se razlikujejo 
od priporočil agencije Združenega kraljestva za standarde živil (UK Food Standards Agency) 
ali Svetovne zdravstvene organizacije. Evropska agencija za varnost hrane zdaj pripravlja 
take vrednosti priporočenega vnosa in bo predvidoma spomladi 2009 predstavila svoje 
predloge. Te predloge bi bilo treba upoštevati pri opredeljevanju priporočenega vnosa. 
Povezano s predlogom spremembe Priloge XI, Dela B.
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Predlog spremembe 522
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Poleg tega se lahko, kadar je 
primerno, prostovoljno navedejo 
informacije v odstotkih referenčnih 
vnosov za otroke iz dela B Priloge XI.

Or. de

Obrazložitev

Prav tako je smiselno, da se pri živilih, namenjenih otrokom, navedejo informacije o hranilni 
vrednosti v odstotkih okvirnih dnevnih količin na podlagi referenčnih vnosov za otroke.

Predlog spremembe 523
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin iz člena 29(1)(b), je navedena v 
skladu z delom B Priloge XIII.

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin in transmaščobnih kislin iz
člena 29(1)(b), je navedena v skladu z 
delom B Priloge XIII.

Or. en

Obrazložitev

To je informacija, ki bi jo potrošniki želeli vedeti.
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Predlog spremembe 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin iz člena 29(1)(b), je navedena v 
skladu z delom B Priloge XIII.

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin in transmaščobnih kislin iz 
člena 29(1)(b), je navedena v skladu z 
delom B Priloge XIII.

Or. en

Obrazložitev

Nanaša se na predlog spremembe člena 29(1).

Predlog spremembe 525
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin iz člena 29(1)(b), je navedena v 
skladu z delom B Priloge XIII.

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin in transmaščobnih kislin iz 
člena 29(1)(b), je navedena v skladu z 
delom B Priloge XIII.

Or. en

Obrazložitev

Transmaščobne kisline bodo del obvezne hranilne deklaracije poleg nasičenih maščob in jo je 
zato treba črtati s seznama podrobnosti, ki se navajajo prostovoljno.
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Predlog spremembe 526
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin, razen 
obvezne označbe nasičenih maščobnih 
kislin iz člena 29(1)(b), je navedena v 
skladu z delom B Priloge XIII.

4. Označba poliolov in/ali škroba in 
označba vrste maščobnih kislin je 
navedena v skladu z delom B Priloge XIII.

Or. de

Obrazložitev

Namen spremembe je razjasnitev.

Predlog spremembe 527
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Druge oblike navajanja označbe 
hranilne vrednosti se dovolijo, če sicer 
izpolnjujejo zahteve uredbe, zlasti zahteve 
iz člena 7 uredbe. Komisija lahko v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3) sprejme smernice za uporabo 
določenih drugih oblik navajanja označbe 
hranilne vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba zagotavlja, da bodo informacije o hranilni vrednosti tudi v prihodnosti lahko 
poleg obveznih navedb vsebovale tudi druge navedbe. Po predlogu Komisije bi bilo to 
mogoče le, če bi se države članice ali Komisija sprejele ustrezna priporočila, kar bi vodilo k 
nadaljnji birokratizaciji, ki pa jo zavračamo.
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Predlog spremembe 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

črtano

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.
3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 31(2).

Predlog spremembe 529
Kathy Sinnott

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
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100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se navedejo 
informacije za obrok s številom obrokov, 
vsebovanih v tej embalaži. 

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.
3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

3. Navedbo hranilne vrednosti za obrok, 
kot je navedeno v odstavku 1 za živila, 
pakirana v embalaži z več obroki živila, ki 
ni predpakirano v posamezne obroke, 
določi Komisija. Navedeni ukrepi, katerih 
namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Naveba energetske vrednosti in hranilnih snovi na 100 g je koristna na sprednjem delu 
embalaže, saj omogoča primerjavo med proizvodi, vendar bi bilo koristno na sprednjem delu 
embalaže imeti navedbo količine na porcijo.

Predlog spremembe 530
Liam Aylward

Predlog uredbe
Člen 32 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se na zadnji 
strani embalaže lahko navedejo 
informacije iz člena 29(1)(b) za obrok, ki 
je določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
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predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.
3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok, kot je navedeno v odstavku 1 za 
živila, pakirana v embalaži z več obroki 
živila, ki ni predpakirano v posamezne 
obroke, določi Komisija. Navedeni ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Velikosti porcij niso poenotene po vsej Evropski uniji.  Zato je treba informacijo vedno 
predstaviti na 100 ml ali 100 g, ki jo lahko spremlja velikost porcije. 

Predlog spremembe 531
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 32 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok ali če so obroki enake velikosti 
jasno prepoznavni in predhodno 
razdeljeni na obroke.

3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija. 
Navedeni ukrepi, katerih namen je 

3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok v primerih, ki niso določeni v 
odstavku 2, določi Komisija po 
posvetovanju z udeleženimi stranmi.
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
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sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, omenjenim v členu 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Sprememba odstavka 2 zagotovi, da se pri živilih, ki so na voljo v embalaži za en obrok ali pri 
katerih so obroki jasno označeni, hranilna vrednost navaja samo za obrok. Pri spremembi 
odstavka 3 gre za večjo jasnost. 

Predlog spremembe 532
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

1. Poleg obvezne označbe hranilne 
vrednosti na 100 g ali 100 ml iz člena 31(2) 
se lahko dodatno prostovoljno navedejo 
informacije za obrok, ki je določen na 
oznaki, pod pogojem, da je navedeno 
število obrokov, vsebovanih v embalaži,
ter da so velikosti obrokov realistične in 
povprečnemu potrošniku prikazane 
oziroma razložene na razumljiv način.
Komisija skupaj z nosilci živilske 
dejavnosti in pristojnimi organi držav 
članic pripravi smernice za navajanje 
realističnih velikosti obrokov. Navedeni 
ukrepi, oblikovani za spreminjanje 
nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev velikosti obroka bi morala odražati dejansko razmišljanje potrošnikov o hrani. 
Potrošniki lažje razumejo, kaj je en obrok iz 8 enot ali kosov (npr. keksi) ali polovica 
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skodelice (npr. orehov), kot pa ustrezne navedbe v gramih. Pri velikosti obroka bi bilo treba 
upoštevati realistično povprečno porabo potrošnikov, da bi preprečili zavajajoče navedbe. 
Pogosto navedena velikost obroka v višini 25 g se je na primer izkazala za nerealistično 
referenčno velikost.

Predlog spremembe 533
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko 
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml se lahko označevanje 
hranilne vrednosti izrazi na obrok, pod 
pogojem, da je navedena količina obroka.

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev angleškemu besedilu („in addition“). 

Da bi preprečili zavajanje potrošnikov, je treba omogočiti označevanje hranilne vrednosti na 
obrok, če je količina obroka jasno označena na izdelku. Dodatne informacije o številu 
obrokov, vsebovanih v embalaži, se navedejo prostovoljno.

Predlog spremembe 534
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se lahko
navedejo informacije za obrok, ki je 
določen na oznaki, pod pogojem, da je 
navedeno število obrokov, vsebovanih v 
embalaži.

1. Poleg označbe hranilne vrednosti na 
100 g ali 100 ml iz člena 31(2) se na 
zadnjem delu embalaže navedejo 
informacije za obrok s številom obrokov, 
vsebovanih v tej embalaži.
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Or. en

Obrazložitev

Informacije je treba vedno predstaviti za 100 g ali 100 ml, da bi se izognili zavajanju 
potrošnikov. Omogoča tudi jasno in preprosto primerjanje med proizvodi. Dodatne 
informacije o porcijah se navedejo na embalaži, saj bo to pomagalo nekaterim potrošnikom 
pri oceni količine hrane, ki jo zaužijejo.

Predlog spremembe 535
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi predloga iste avtorice o spremembi člena 31(2) se lahko velikosti obrokov uporabljajo 
le še dodatno, poleg referenčnih vrednosti 100g ali 100ml. Odstavek 2 se zato črta.

Predlog spremembe 536
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.

2. Označba hranilne vrednosti, navedena 
za obrok, je lahko le dodana k označbi 
hranilne vrednosti za 100 gramov ali 100 
mililitrov.

Or. hu
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Obrazložitev

Informacije o energijski in hranilni vrednosti za 100 gramov ali 100 mililitrov daje 
potrošnikom možnost primerjave med proizvodi. Pomembno je, da se informacije o hranilni 
vrednosti ne nanašajo le na obrok, saj potrošnik mogoče ne bo uporabil proizvoda v porcijah, 
kot predvideva pakiranje.

Predlog spremembe 537
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena izključno za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok ali če je razdeljeno na posamezne 
obroke.

Or. de

Obrazložitev

Navajanje hranilne vrednosti izključno za obrok bi bilo predvsem koristno pri živilih, ki se 
uživajo v količinah, bistveno manjših od 100 g (npr. džem, jedilno olje itd.).

Predlog spremembe 538
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Označba hranilne vrednosti je lahko 
navedena le za obrok, če je živilo 
predpakirano v embalaže za posamezen 
obrok.

2. Označba hranilne vrednosti je lahko
navedena le za obrok, če je živilo jasno 
predhodno razdeljeno na porcije v oblike 
ene ali več porcij iste velikosti.

Or. en
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Obrazložitev

Živilo, ki je jasno predhodno razdeljeno na eno ali več ločenih porcij iste velikosti, je treba 
obravnavati enako kot predpakirano živilo v eni porciji.

Predlog spremembe 539
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Navedbo hranilne vrednosti samo za 
obrok za živila, pakirana v embalaži z več 
obroki živila, ki ni predpakirano v 
posamezne obroke, določi Komisija.
Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 49(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi predloga iste avtorice o spremembi člena 31(2) se lahko velikosti obrokov uporabljajo 
le še dodatno, poleg referenčnih vrednosti 100 g ali 100 ml. Odstavek 3 se zato črta.

Predlog spremembe 540
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in 
(3) se označba hranilne vrednosti lahko 
predloži v drugih oblikah navedbe, če so 
izpolnjene naslednje osnovne zahteve:

črtano

a) cilj oblike navedbe je potrošniku 
olajšati razumevanje prispevka ali 
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pomembnosti živila za energetsko in 
hranilno vsebino prehrane; ter
b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter
c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.
2. Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba predvideva črtanje nepotrebnega ponavljanja splošne prepovedi zavajanja. 
Nepotrebno ponavljanje ne sodi v izvedljivo uredbo.

Predlog spremembe 541
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in 
(3) se označba hranilne vrednosti lahko 
predloži v drugih oblikah navedbe, če so 
izpolnjene naslednje osnovne zahteve:

črtano

(a) cilj oblike navedbe je potrošniku 
olajšati razumevanje prispevka ali 
pomembnosti živila za energetsko in 
hranilno vsebino prehrane; ter
(b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter
(c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
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povprečnem potrošniku.
2. Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

Or. en

Obrazložitev

Popolno poenotenje je edini način za zagotovitev skupnega trga.

Predlog spremembe 542
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in (3) 
se označba hranilne vrednosti lahko 
predloži v drugih oblikah navedbe, če so 
izpolnjene naslednje osnovne zahteve:

1. Poleg oblik navedbe iz člena 31(2) in (3) 
se označba hranilne vrednosti lahko 
predloži v drugih oblikah navedbe, na 
primer z grafičnim prikazom.

(a) cilj oblike navedbe je potrošniku 
olajšati razumevanje prispevka ali 
pomembnosti živila za energetsko in 
hranilno vsebino prehrane; ter
(b) temelji na usklajenih referenčnih 
vnosih, ali če teh ni, na splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetih glede vnosa 
energijskih ali hranilnih snovi ter
(c) je podprta z dokazi o razumevanju in 
uporabi navedbe informacij pri 
povprečnem potrošniku.
2. Takšne dodatne oblike navedbe iz 
odstavka 1 se določijo v nacionalni shemi 
iz člena 44.

Or. en
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Poleg deklaracije o hranilnih vrednostih je potrebna tudi določena prilagodljivost pri 
drugačnih prikazih.

Predlog spremembe 543
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 33 - odstavka 2 a in 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. dodatne pojasnjevalne informacije je 
treba ponuditi za predelana pripravljena 
in polpripravljena živila po troplastnem 
sistemu barvnega kodiranja, ki prikazuje 
prisotnost hranilnih snovi kot nezaželene, 
dobre in najbolj zaželene/najboljše. 
Proizvajalci uporabljajo zeleno, oranžno 
in rdečo ali druge barve, ki jih potrošniki 
zlahka razumejo, kot je bela (nevtralno), 
siva, in zlata. V sistem bavnega kodiranja 
lahko vključijo tudi druge živilske 
proizvode, če so v skladu z zahtevami iz 
odstavka 1. 
Evropska komisija po posvetovanju z 
Evropsko agencijo za vrednost hrane 
določi merila za opredelitev proizvodov in 
njihovih sestavin kot 
nezaželenih/nevtralnih, dobrih ali 
najboljših/najbolj zaželenih. 
2b. Seznam proizvodov ali kategorij 
proizvodov, ki sodijo pod zahteve iz člena 
33(2)(a) vsebuje:
– pripravljene obroke 
– predpakirane prigrizke
– pleskavice, klobase
– pite, slano pecivo in kiš (quiche)
– panirano, premazano ali preoblikovano 
meso, nadomestki za meso, perutnina, 
ribe in podobni proizvodi, tudi v omakah 
(piščančji ocvrtki, ribje paličice, nadevana 
piščančja prsa, ribe v peteršiljevi omaki, 
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mesne kroglice, jagnječja nabodala)
– pice
– žitni kosmiči
Komisija lahko seznam spremeni v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).
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Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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