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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Stališče pripravljavca osnutka

Pripravljavec mnenja pozdravlja in podpira predlog Komisije, ki je odziv na resolucije 
Parlamenta iz marca 1998 o Zeleni knjigi o splošnih načelih živilske zakonodaje v EU in iz 
junija 2001 o Beli knjigi o varnosti živil. Pripravljavec mnenja zlasti podpira uvajanje 
splošnih načel in pogojev za uporabo podatkov, pozdravlja vzpostavitev seznama podatkov o 
hranilni vrednosti, pogojev za primerjalne podatke, razlikovanja med podatki v zvezi z 
zdravjem, ki veljajo za telesne funkcije, in tistimi, ki veljajo za zmanjšanje tveganja za 
nastanek bolezni, ali opredelitve potrošnika na podlagi sodb SES. Vseeno pa nekateri vidiki 
predloga zahtevajo izboljšave. Še zlasti:

2. Opisovanje hranilnih lastnosti

Predlog Komisije za omejitev podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo in z zdravjem za živila, 
ki so „dobrodejna.“ Pripravljavec mnenja se ne strinja s tem, da mora biti vloga vlade –
lokalne, nacionalne ali evropske – odločanje o tem, katera živila so za potrošnike dobrodejna.

Predlog Komisije sproži številna vprašanja, na katera je treba odgovoriti pred obravnavo 
opisov hranilnih lastnosti:

Ali lahko, če imajo različni ljudje različne prehranske potrebe – odvisne od dejavnikov, kot so 
življenjski slog, starost in spol – resnično govorimo o dobrih in slabih živilih namesto o 
dobrih ali slabih načinih prehranjevanja?

Ali imajo potrošniki pravico do podatkov o hranilnosti ne glede na morebiten opis hranilnih 
podatkov?

Zakaj bi moralo biti sprejemljivo, da bi bil pust sir opisan kot bogat s kalcijem, ne pa tudi 
polnomastni sir, čeprav lahko vsebuje vsaj toliko ali celo več kalcija?

Ali je smiselno, medtem ko ne želimo, da bi se aromatizirane gazirane pijače z dodanim 
alkoholom tržile kot dobrodejne, pridelovalcem vina prepovedati, da trdijo, da so zmerne 
količine rdečega vina koristne za srce?

3. Splošni podatki v zvezi z zdravjem

Pripravljavec mnenja meni, da bi bila prepoved splošnih in implicitnih podatkov v zvezi z 
zdravjem nesorazmerne ukrep. Kjer so podatki podprti z znanstvenim znanjem in ne zavajajo 
potrošnikov, predmet in obseg takih podatkov ne smeta biti zakonodajna zadeva. Obstoječa 
zakonodaja o zavajajočem oglaševanju in označevanju živil že prepoveduje uporabo 
neresničnih ali zavajajočih podatkov. Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo primerneje bolj 
dosledno in učinkovito uveljavljati tako obstoječo zakonodajo, kot pa vpeljati več zakonov, ki 
najverjetneje ne bodo nič bolje uveljavljeni.

Splošni podatki so vsakdanje oglaševalsko sredstvo. Najuspešnejše oglaševalske akcije trdijo, 
da bomo z njihovim proizvodom – do neke mere – srečnejši, bolj zdravi, bogati ali 
privlačnejši za nasprotni spol. V številnih primerih se ne razumejo dobesedno in kot pravi 
podatki, ampak le kot oglaševalske „puhlice“. „Podatki“ so lahko dani ustno ali z uporabo slik 
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ali zvoka. Jasno je, da bi bilo smešno proizvajalcem sladkarij prepovedati prikazovanje slik 
veselih otrok v oglasih ali na embalaži, ali prepovedati, da bi žitni proizvodi za zajtrk 
napeljevali na to, da so z njimi otroci pripravljeni na nov dan. Če je to dovoljeno v 
oglaševanju, zakaj ne bi bilo tudi na embalaži ali v izložbenem oknu? Predlog Komisije lahko 
ustvari stanje pravne negotovosti v industriji oglaševanja živil.

4. Blagovne znamke

Pripravljavec mnenja je zaskrbljen, ker ne kaže, da bi Komisija popolnoma obravnavala 
položaj podjetij, katerih blagovne znamke vsebujejo podatke v zvezi z zdravjem, ki bi bili v 
skladu s predlogom uredbe omejeni. Blagovne znamke bi bile ogrožene, razen če bi bila za te 
blagovne znamke dovoljena izjema. Vseeno bi bilo, če bi bile dovoljena izjema, nepravično 
do ostalih proizvajalcev, ki navajajo podobne podatke za podobne proizvode.

Pripravljavec mnenja verjame, da odgovor ni v posebnih izjemah, ampak v oddelkih predloga, 
ki bi najstrožje omejili uporabo blagovnih znamk – zlasti opisovanja hranilnih lastnosti in 
omejitve splošnih in implicitnih podatkov v zvezi z zdravjem – ki jih je treba ponovno 
obravnavati, tako da bi bili pravični za celotno živilsko industrijo in da ne bi povzročali 
nadaljnje zmede med potrošniki.

5. Prepreke za trgovino

Pripravljavec mnenja meni, da je kakršno koli zakonodajo treba obravnavati v širšem smislu 
obstoječih smernic WHO, Codexa Alimentariusa in Sveta Evrope, prav tako tudi nedavni 
predlog Komisije za uredbo v zvezi s splošnimi pravili za dodajanje vitaminov in mineralov v 
živila („obogatitev živil“). Kakršni koli novi standardi ali predpisi morajo biti, kar najbolj, v 
skladu z mednarodnimi standardi.

6. Postopek odobritve

Pripravljavca osnutka skrbi, da je predlog postopka odobritve prezapleten in bi preobremenil 
Evropsko agencijo za varno hrano. Pomembno je, da imajo vse zainteresirane stranke –
vključno s potrošniškimi in industrijskimi skupinami – možnost za predložitev predlogov za 
odobrene podatke v zvezi z zdravjem. To bi pomagalo zagotoviti, da so lahko obstoječi, 
natančni podatki odobreni brez nalaganja nesorazmernega bremena na proizvajalce živil. 
Vseeno je pripravljavec osnutka zaskrbljen, da bi predlog postopka Komisije preprečil hitro 
odobritev novih podatkov v zvezi z novimi znanstvenimi dokazi. Zaradi teh zadržkov mora 
Komisija predlagati poenostavljen postopek.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, kot odgovorni odbor, da vključi naslednje predloge sprememb v poročilo:



PA\554382SL.doc 5/34 PE 353.538v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 3 a (novo)

. (3a) Nove in nepotrebne prepreke za 
trgovanje z živili s tretjimi državami se ne 
smejo ustvarjati. Zato bi bilo treba nove 
določbe kar najbolj približati delu Codexa 
Alimetariusa o podatkih v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 6

(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi podatki, 
lahko potrošnik razume kot proizvode, ki 
imajo v primerjavi s podobnimi ali drugimi 
proizvode, ki jim take hranilne snovi niso 
dodane, hranilne, psihološke in 
zdravstvene prednosti. Na podlagi tega 
lahko potrošnik izbira, kar neposredno 
vpliva na delež posameznih hranilnih ali 
drugih snovi v celotni prehrani na tak 
način, ki ne ustreza znanstvenim 
priporočilom. Da bi delovali v nasprotju s 
tem možnim neželenim učinkom, je 
primerno, da se v zvezi s proizvodi, za 
katere so navedeni takšni podatki, uvede 
določene omejitve. V tem smislu je 
vsebnost določenih snovi v proizvodu – na 
primer alkohola – ali profil hranilne 
vrednosti proizvoda primerno merilo pri 
odločanju, ali smejo biti na proizvodu 
navedeni podatki.

(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi podatki, 
lahko potrošnik razume kot proizvode, ki 
imajo v primerjavi s podobnimi ali drugimi 
proizvodi, ki jim take hranilne snovi niso 
dodane, hranilne, psihološke in 
zdravstvene prednosti. Na podlagi tega 
lahko potrošnik izbira, kar neposredno 
vpliva na delež posameznih hranilnih ali 
drugih snovi v celotni prehrani na tak 
način, ki ne ustreza znanstvenim 
priporočilom. Da bi delovali v nasprotju s 
tem možnim neželenim učinkom, je 
primerno, da se v zvezi s proizvodi, za 
katere so navedeni takšni podatki, uvede 
določene omejitve. V tem smislu je 
vsebnost določenih snovi v proizvodu – na 
primer alkohola – treba upoštevati pri 
določanju, ali smejo biti na proizvodu 
navedeni podatki.

Obrazložitev

Treba je podpreti upoštevanje vsebnosti alkohola pri določanju, ali smejo biti na proizvodu 
navedeni podatki, ni pa primerno uvajati celotne prepovedi za sicer natančne podatke za celo 
skupino živil.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7

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

črtano

Obrazložitev

Sledi iz s predloga spremembe člena 4.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 11

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

(11) Znanstvena utemeljitev mora biti 
glavni vidik, ki se upošteva pri uporabi 
podatkov o hranilni vrednosti in zdravju, 
nosilci živilske dejavnosti pa morajo 
uporabo takšnih podatkov utemeljiti. 
Znanstvena utemeljitev podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in zdravjem mora biti 
sorazmerna z domnevnimi dobrodejnimi 
učinki.

Obrazložitev

Znanstvena utemeljitev mora biti namenjena pojasnilu podatkov v zvezi s hranilno vrednostjo 
in zdravjem ter domnevnim dobrodejnim učinkom, vseeno pa zaradi tega ne sme biti 
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nesorazmerna, tj. raven dokaza mora biti „v ravnovesju z možnostmi“ in ne brez najmanjšega 
dvoma.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 13 a (novo)

. (13a) Možnost uporabe podatka „z nizko 
vsebnostjo maščob“ za mazave maščobe“ 
je določena v Uredbi Sveta (ES) št. 
2991/94 z dne 5. decembra 1994, zato 
dodatne omejitve v zvezi z vsebnostjo 
maščob zaenkrat ne veljajo za podatke o 
hranilnosti namazov.
1 UL L 316, 9.12.94, str. 2.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 17

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

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

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe člena 12.

Predlog spremembe 7
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Uvodna izjava 20

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

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

Obrazložitev

Urad mora preiskati in odobriti učinkovitost proizvoda v zvezi s predlaganimi podatki v zvezi 
z zdravjem namesto pregleda ubeseditve.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 21 a (novo)

. (21a) Potrebe evropske živilske industrije, 
in še zlasti potrebe malih in srednje 
velikih podjetij, je treba upoštevati za 
zagotavljanje, da se ne izpodkoplje 
inovativnost in konkurenčnost.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 22

(22) Zaradi preglednosti in izogibanja 
združenim prijavam v zvezi s podatki, ki so 
že bili ocenjeni, je treba vzpostaviti register 
takih podatkov.

(22) Zaradi preglednosti in izogibanja 
združenim prijavam v zvezi s podatki, ki so 
že bili ocenjeni, je treba vzpostaviti in 
ohranjati javni register takih podatkov.

Obrazložitev

Register bo po vzpostavitvi na voljo javnosti in redno posodobljen.

Predlog spremembe 13
Člen 3, odstavek 2, točka (c)

(c) navajati ali namigovati, da 
uravnotežena in raznolika prehrana ne 
more zagotoviti ustreznih količin hranilnih 
snovi;

(c) navajati, predlagati ali namigovati, da 
uravnotežena in raznolika prehrana ne 
more zagotoviti ustreznih količin hranilnih 
snovi;
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Obrazložitev

Sledi iz opredelitev podatkov iz člena 2.

Predlog spremembe 14
Člen 4

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

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

črtano

Profili hranilne vrednosti veljajo zlasti za 
vsebnost spodaj navedenih hranilnih 
snovi v živilu:
(a) maščoba, nasičene maščobne kisline, 
transmaščobne kisline,
(b) sladkor
(c) sol/natrij.
Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje ter zlasti na 
pomenu hranilnih in drugih snovi s 
prehrambenopsihološkim učinkom na 
kronična obolenja. Komisija se pri 
določitvi profilov hranilnih snovi 
posvetuje z organi oblasti, interesnimi 
skupinami, zlasti z živilskopredelovalno 
industrijo in s potrošniškimi združenji.
Izjeme in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
odstavka 2 člena 33.
2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki 
v zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki se 
veljajo za zmanjšanje vsebnosti maščob, 
nasičenih maščobnih kislin, 
transmaščobnih kislin, sladkorja in 
soli/natrija, dovoljeni, če so v skladu s 
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pogoji iz te uredbe.
3. Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 
volumskega odstotka alkohola, nimajo:
(a) podatkov o zdravju; 
(b) podatkov o hranilni vrednosti, z izjemo 
tistih, ki veljajo za zmanjšanje alkohola 
ali energijskih vrednosti.
4. Druga živila ali skupine živil, 
razen tistih iz odstavka 3, za katere bodo 
podatki v zvezi s hranilno vrednostjo ali 
zdravjem omejeni ali prepovedani, se 
lahko določi v skladu s postopkom, 
omenjenim v členu 23(2) in ob 
upoštevanju znanstvenih dokazov.

Obrazložitev

Vzpostavitev profilov hranil kot dela predpisnega okvira se ne podpre, ker gre čez „potrebne“ 
omejitve in ni v skladu z načelom sorazmernosti.

Osrednje načelo politike za varstvo potrošnikov mora biti, da imajo potrošniki dostop do 
točnih, ustreznih in razumljivih dokazov. Predlog, ki omejuje podatke, ki se lahko pojavijo na 
embalaži, razen zaradi točnosti, lahko izpodkoplje večji del dela, ki ga je na tem področju 
opravila Unija.

Zavrniti je treba napačno razdelitev na „dobra“ in „slaba“ živila. Hranilna sestava živila je 
manj pomembna od zaužitih količin in kombinacij živil. Oblikovalci politik bi morali 
spodbujati uravnovešeno in raznovrstno prehrano, ki je ključnega pomena za dobro počutje. 
Vseeno pa je to treba storiti z izobraževanjem in ne predpisi.

Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 1, točka (a)

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

(a) prisotnost, odsotnost ali zmanjšana 
vsebnost hranila ali druge snovi, glede 
katere so navedeni podatki, ima dokazano 
dobrodejen hranilni ali zdravstveni učinek, 
kakor so pokazale splošno sprejeta 
znanstvena spoznanja, ali na podlagi 
odobritve, zagotovljene v skladu s 
postopkom, ki je opisan v členih 14 do 17;
kjer so navedeni podatki v zvezi z 
zdravjem živila ali kategorije živila, je 
živilo ali kategorija živila izkazala 
dobrodejen hranilni ali zdravstveni 
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učinek, kakor so pokazala splošno 
sprejeta znanstvena spoznanja;

Obrazložitev

Splošna načela in pogoje za uporabo podatkov v zvezi hranilno vrednostjo in zdravjem je 
treba obravnavati pozitivno kot merilo, s katerim lahko izvršilni organi nadzorujejo podatke v 
svoji državi članici. Pojasniti je treba, da so dovoljeni tudi podatki, ki so posebni za živilo ali 
kategorijo živil. Ta pristop podpirajo opredelitev „podatkov v zvezi z zdravjem“ iz člena 2 
predloga, „smernice v zvezi z znanstveno opredelitvijo podatkov v zvezi z zdravjem 
funkcionalnih živil“ s strani Sveta Evrope in „okvirne smernice za uporabo podatkov v zvezi z 
zdravjem in hranilno vrednostjo“ s strani Codexa Alimentariusa. 

Predlog spremembe 16
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

(b) snov, za katero so navedeni podatki: (b) hranilo ali druga snov, za katero so 
navedeni podatki:

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

(i) je v končnem proizvodu vsebovana v 
znatnih količinah, kot je določeno v 
zakonodaji Skupnosti, ali, če takšni 
predpisi ne obstajajo, v količini, ki bo 
ustvarila zahtevani hranilni ali zdravstveni
učinek, kot so pokazala splošno sprejeta 
znanstvena spoznanja; ali

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

(ii) ni prisotna ali je prisotna v zmanjšani 
količini, kot je določeno v zakonodaji 
Skupnosti, ali, če takšni predpisi ne 
obstajajo, v količini, ki bo ustvarila 
zahtevani hranilni ali zdravstveni učinek, 
kot so pokazala splošno sprejeta 
znanstvena spoznanja; 

Obrazložitev

Pojasnilo besedila.

Predlog spremembe 17
Člen 5, odstavek 1, točka (c)

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

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

Pojasnilo besedila.

Predlog spremembe 18
Člen 5, odstavek 1, točka (d)

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

(d) količina proizvoda, katere zaužitje se 
lahko pričakuje, predvideva znatno 
količino hranila ali druge snovi, za katero 
podatki veljajo, kot je določeno v 
zakonodaji Skupnosti, ali, če takšni 
predpisi ne obstajajo, v znatni količini, ki 
bo ustvarila zahtevani hranilni ali 
zdravstveni učinek, kot so pokazala 
splošno sprejeta znanstvena spoznanja; 

Obrazložitev

Pojasnilo besedila.

Predlog spremembe 19
Člen 6

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

1. Podatki o hranilni vrednosti in zdravju 
temeljijo na in so utemeljeni s splošno 
sprejetimi znanstvenimi spoznanji, in 
raven utemeljitve mora biti sorazmerna s
podatkom.

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

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

3. Pristojni organi držav članic lahko 
zaprosijo nosilca živilske dejavnosti ali 
osebo, ki daje proizvod na trg, da izdela 
znanstveno delo in podatke o skladnosti s 
to uredbo.

3. Pristojni organi držav članic lahko 
zaprosijo nosilca živilske dejavnosti ali 
osebo, ki daje proizvod na trg, da izdela 
znanstveno delo in spoznanja o skladnosti 
s to uredbo.

Obrazložitev

Breme na podjetja zaradi utemeljitev podatkov mora biti sorazmerno z njihovimi koristmi 
podatkov.

Predlog spremembe 20
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Člen 7

Kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem, razen v zvezi s 
splošnim oglaševanjem, se podatki o 
hranilni vrednosti zagotovijo v skladu z 
Direktivo 90/496/EGS.

Kjer obstajajo podatki v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem, razen v zvezi z 
oglaševanjem, se podatki o hranilni 
vrednosti zagotovijo v skladu z Direktivo 
90/496/EGS.

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

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

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

Poleg tega in odvisno od primera je 
količina hranil ali drugih snovi, na katero 
se navezujejo podatki o hranilni vrednosti 
ali zdravju in ki je ni na oznaki hranilne 
vrednosti, navedena tudi blizu podatka o 
hranilni vrednosti, razen če obstoječa 
zakonodaja Skupnosti že ne zahteva, da se 
navede drugod na oznaki.

Obrazložitev

Komisija se je v preteklosti strinjala, da zahteve po označevanju v zvezi s podatki o hranilni 
vrednosti ne smejo obsegati oglaševanja. Zato je treba besedo „splošnega“ črtati. Cilj drugih 
sprememb je ohraniti skladnost z drugimi oddelki predlogov in preprečiti potrebo, da je treba 
iste podatki o hranilni vrednosti vključiti na oznako več kot enkrat.

Predlog spremembe 22
Člen 9, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

Pozdraviti je treba vrsto pogojev, določenih za primerjalne podatke. Ta člen je vseeno treba 
pojasniti zaradi zagotovitve, da so primerjalna živila, za katera veljajo podatki, jasno 
prepoznavna za potrošnika. Predlog spremembe predlaga tudi omogočitev primerjave med 
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različnimi živili, npr. primerjave vsebnosti kalcija v kozarcu mleka in v kozarcu 
pomarančnega soka ali primerjave med količino vlaknin v obroku žit za zajtrk v primerjavi z 
drugimi razširjenimi viri vlaknin, kot je na primer polnozrnati kruh.

Predlog spremembe 24
Člen 10, odstavek 2, točka (c)

(c) kjer je potrebno, izjava, naslovljena na 
osebe, ki se morajo izogibati uporabi
živila; 

(c) kjer je potrebno, opozorilo, naslovljeno 
na osebe, ki se morajo izogibati uživanju
živila; in

Predlog spremembe 25
Člen 11

Člen 11
Implicitni podatki v zvezi z zdravjem

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

črtano

(a) podatki, ki opozarjajo na splošne, 
nespecifične prednosti hranljive snovi ali 
živila glede na splošno javno zdravje, 
dobro počutje; 
(b) podatki, ki veljajo za psihične ali 
vedenjske funkcije; 
(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja 
ali nadzorovanja teže ali na podlagi časa 
oziroma obsega možno hujšanje ali na 
zmanjšanje občutka lakote ali povečanje 
občutka sitosti ali na manjšo absorpcijo 
energije prek uživanja proizvoda; 
(d) podatki, ki veljajo za nasvet zdravnikov 
ali drugih strokovnjakov na področju 
zdravstva ali ustreznih poklicnih združenj 
ali dobrodelnih ustanov, ali podatki, ki 
napeljujejo na to, da bi lahko bilo 
ogroženo zdravje v primeru nezaužitja 
živila.
2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z organom oblasti podrobne 
smernice za spremembo predloženega 
člena.
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Obrazložitev
Podatki o hranilni vrednosti morajo temeljiti na potrjeni in odobreni raziskavi ali splošno 
sprejetih znanstvenih spoznanjih. Proizvajalci morajo imeti možnost, da navedejo kateri koli 
podatek, ki ga lahko utemeljijo, dokler lahko potrošniki to jasno razumejo. Podatke, ki 
zavajajo potrošnike, že ureja obstoječa zakonodaja o zavajajočem oglaševanju.

Splošne prepovedi uporabe podatkov, ki veljajo za splošno dobro počutje, fiziološke učinke ali 
hujšanje, lahko dejansko nasprotujejo ciljem zdravja širše javnosti WHO ali EU z omejitvijo 
možnosti potrošnikov do zadostne osveščenosti pri izbiri in oviranjem potrošnikov pri 
pridobivanju dostopa do živilskih proizvodov s koristmi za zdravje. 

Nenazadnje je pojem impliciranih podatkov v zvezi z zdravjem sam po sebi tako elastičen, da 
je pravno negotov. Predlog Komisije dopušča malo prostora za potrošnike, da razumno 
odločijo, kateri podatki se razumejo dobesedno in kateri pomenijo le „oglaševalske puhlice“. 
Ali slike na vrečkah sladkarij, ki kažejo smehljajoče so otroke, pomenijo podatek, da 
sladkarije razveseljujejo otroke?

Predlog spremembe 26
Člen 12

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

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

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

2. Države članice in zainteresirane 
stranke, vključno s skupinami potrošnikov 
in predstavniki industrije, so pozvane, da
pošljejo Komisiji sezname podatkov iz 
odstavka 1, ki bi jih želeli vključiti v 
seznam Skupnosti dovoljenih podatkov v 
zvezi z zdravjem najpozneje do ...[eno leto 
po zadnjem dnevu v mesecu, v katerem je 
bila sprejeta ta uredba].
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Po posvetovanju z organom oblasti bo 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 23 
najpozneje do … [tri leta po zadnjem 
dnevu v mesecu, v katerem je bila sprejeta 
ta uredba] sprejela skupen seznam 
dopustnih podatkov v skladu z odstavkom 
1, ki opisujejo pomen hranljive ali druge 
snovi za rast, razvoj in normalne fiziološke 
telesne funkcije.

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

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

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

3. Od začetka veljavnosti te uredbe lahko 
proizvajalci živil do sprejema seznama, 
navedenega v drugem odstavku odstavka 2, 
na lastno odgovornost navajajo podatke v 
zvezi z zdravjem, ki so navedeni v 
odstavku 1, če izpolnjujejo zahteve te 
uredbe in zahteve nacionalnih predpisov; to 
velja ne glede na sprejem zaščitnih 
ukrepov iz člena 22.

3. Od začetka veljavnosti te uredbe lahko 
proizvajalci živil do 12 mesecev po
sprejemu seznama, navedenega v drugem 
pododstavku odstavka 2, na lastno 
odgovornost navajajo podatke v zvezi z 
zdravjem, ki so navedeni v odstavku 1, če 
izpolnjujejo zahteve te uredbe in zahteve 
nacionalnih predpisov.

Obrazložitev

Organ obravnava prošnje nevladnih organizacij, vključno s skupinami potrošnikov in 
predstavnikov industrije. Potem ko se sestavi seznam, mora biti prehodno obdobje pred 
začetkom veljavnosti Uredbe s polnim učinkom, da se proizvajalcem omogoči preoblikovanje 
pakiranja v skladu z novimi pravili za prodajalce na debelo in drobno, ki pospravljajo 
kakršno koli preostalo blago. To je zlasti pomembno z vidika malih in srednje velikih podjetij.

Predlog spremembe 27
Člen 13, odstavek 2

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

2. Razen zahtev, določenih v tej uredbi, 
morajo oznake v primeru podatkov v zvezi 
z zmanjšanjem tveganj bolezni vključevati 
tudi izjavo, da imajo bolezni več 
dejavnikov tveganj in da ima sprememba 
enega od teh dejavnikov tveganja lahko 
koristen učinek ali ga nima.

Predlog spremembe 28
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Člen 14, odstavek 1, pododstavek 1

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

1. Za pridobitev dovoljenja iz člena 10(1) 
in člena 13(1) je treba vložiti vlogo pri 
upravnem organu.

Obrazložitev

Vloge za odobritev so oblikovane na podlagi obeh členov.

Predlog spremembe 29
Člen 14, odstavek 1, točka (c)

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

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

Obrazložitev

Točka c se mora sklicevati na odstavek 2(f) in ne na 3(f).

Predlog spremembe 30
Člen 14, odstavek 2, točka (b)

(b) živilo ali kategorija živila, za katero naj 
se pripravi podatek v zvezi z zdravjem, ter 
njene posebne značilnosti;

(b) živilo ali kategorija živila ali ena od 
njegovih sestavin, za katero naj se pripravi 
podatek v zvezi z zdravjem, ter njene 
posebne značilnosti;

Obrazložitev

Sledi iz opredelitve podatkov v zvezi z zdravjem iz člena 2.

Predlog spremembe 31
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

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

(e) ilustrativni primer ubeseditve, za 
podatke o zdravju, v jeziku, v katerem je 
dokumentacija predložena upravnemu 
organu, in odvisno od primera, s 
posebnimi pogoji uporabe; 

Obrazložitev

Od vlagatelja se ne sme zahtevati, da zagotovi podrobni predlog (s končno ubeseditvijo) 
vloge, niti ni treba, da je natančna ubeseditev vključena v odločba upravnega organa. 
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Proizvajalcem in oglaševalcem je treba dovoliti, da uporabljajo nekaj kreativnosti pri načinu 
prodaje svojih proizvodov, dokler kateri koli podatki ne presegajo pomena in duha 
odobrenega podatka. Da se nevladnim organizacijam dovoli, da prispevajo k seznamu, mora 
upravni organ sprejeti vloge v katerem koli jeziku Skupnosti, čeprav mora biti odločba 
organa na voljo v vseh jezikih. 

Predlog spremembe 33
Člen 15, odstavek 3

3. Da bi pripravil svoje mnenje, organ 
preveri:

3. Da bi upravni organ pripravil mnenje, 
preveri, da je ilustrativni primer 
ubeseditve podatkov o zdravju:

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

(a) podprt z znanstvenimi spoznanji; 

(b) da je ubeseditev podatkov o zdravju v 
skladu s kriteriji, določenimi v tej uredbi; 

(b) v skladu s kriteriji, določenimi v tej 
uredbi; 

(a) da je predlagana ubeseditev podatkov 
o zdravju razumljiva in smiselna za 
potrošnika.

(c) razumljiv in smiseln za potrošnika.

Obrazložitev

Sledi iz prejšnjih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 34
Člen 15, odstavek 4, točka (b)

(b) oznaka živila ali kategorijo živila, glede 
na katerega se bodo uporabljali podatki, in 
njegove posebne značilnosti;

(b) oznaka živila ali kategorijo živila ali 
ene od njegovih sestavin, glede na 
katerega se bodo uporabljali podatki, in 
njegove posebne značilnosti; 

Obrazložitev

Sledi iz definicije podatkov o zdravju iz člena 2.

Predlog spremembe 35
Člen 15, odstavek 4, točka (c)

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

(c) pomen in ilustrativni primer 
ubeseditev v vseh jezikih Skupnosti za 
predlagane podatke o zdravju; 
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Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe členov 14(2)(e) in 15(3).

Predlog spremembe 36
Člen 19, odstavek 1, uvodni del

1. Znanstveni podatki in druge informacije, 
ki jih vsebuje dokumentacija vlagatelja, 
zahtevana v skladu s členom 14(2) se v 
roku sedmih let od datuma dovoljenja ne 
smejo uporabiti v prid naslednjega 
vlagatelja, razen če se je naslednji vlagatelj 
dogovoril s prejšnjim vlagateljem, da se 
lahko takšni podatki in informacije 
uporabijo, če:

1. V zvezi s podatki o zdravju, odobrenimi 
na osnovi zaupnih podatkov, se znanstveni 
podatki in druge informacije, ki jih vsebuje 
dokumentacija vlagatelja, zahtevana v 
skladu s členom 14(2) v roku sedmih let od 
datuma dovoljenja ne smejo uporabiti v 
prid naslednjega vlagatelja, razen če se je 
naslednji vlagatelj dogovoril s prejšnjim 
vlagateljem, da se lahko takšni podatki in 
informacije uporabijo, če:

Obrazložitev

Pojasnilo. 

Predlog spremembe 37
Člen 19, odstavek 2 a (novo)

. 2a. Odstavka 1 in 2 ne izključujeta, da se 
naslednjim vlagateljem dodeli odobritev v 
primeru, da so bili podatki o zdravju, za 
katere vlagajo vlogo, odobreni na podlagi 
zaupnih podatkov in drugih znanstvenih 
podatkov in informacij, ki v vlogi niso 
označeni za zaupne, če ti podatki ali 
informacije zadostujejo za odobritev 
podatkov o zdravju.

Obrazložitev

Predpis, ki dovoljuje sedemletno varstvo podatkov in tržno ekskluzivnost za podatke o zdravju 
na osnovi zaupnih podatkov, je dobrodošel. Vseeno namera Komisije ni popolnoma jasna. 
Predlog, na primer, ne določa, da bi dva proizvajalca, ki sta predložila dokumentacijo z istim 
dokazom, imela takšno ekskluzivnost ali da bi se drugim vlagateljem preprečila odobritev. 
Zato je namen odstavka 2(a) pojasniti to vprašanje.

Predlog spremembe 38
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Člen 19, odstavek 2 b (novo)

. 2b. Odstavka 1 in 2 veljata za katero koli 
vlogo, ki temelji na zaupnih podatkih, ne 
glede na vrstni red, po katerem so bile 
takšne vloge predložene. 

Obrazložitev

Predpis, ki dovoljuje sedemletno varstvo podatkov in tržno ekskluzivnost za podatke o zdravju 
na osnovi zaupnih podatkov, je dobrodošel. Vseeno namera Komisije ni popolnoma jasna. 
Predlog, na primer, ne določa, da bi dva proizvajalca, ki sta predložila dokumentacijo z istim 
dokazom, imela oba takšno ekskluzivnost ali da bi se drugim vlagateljem preprečila 
odobritev. Zato je namen odstavka 2(b) pojasniti to vprašanje.

Predlog spremembe 39
Člen 19 a (novo)

. Člen 19a
Zaupnost

1. Vlagatelj lahko označi, katere podatke 
in informacije, oddane v skladu s to 
uredbo, želi obravnavane kot zaupne, če 
bi njihovo razkritje resno oškodovalo 
njegov konkurenčni položaj. Navesti je 
treba preverljive razloge.
2. Komisija, po posvetovanju z 
vlagateljem, določi, katere podatke in 
informacije, razen navedenih v odstavku 
3, je treba obravnavati kot zaupne, in o 
odločitvi obvesti vlagatelja. 
3. Naslednji podatki in informacije se ne 
štejejo za zaupne:
(a) ime in ključne značilnosti živila, ki 
sporočajo lastnosti v zvezi z zdravjem; 
(b) ugotovitve preskusov, izvedenih po 
vzorcih in vitro, na živalih ali ljudeh, ki so 
pomembni za vrednotenje učinkov živila 
in njegovih sestavin na človeško prehrano 
in zdravje; 
(c) metode za zaznavanje ali količinsko 
opredelitev ključnih značilnosti živila ali 
njegovih sestavin, ki so potrebne za 
uradni nadzor.
4. Ne glede na odstavek 2 mora upravni 
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organ, na zahtevo, Komisiji in državam 
članicam predložiti vse podatke, ki jih 
ima, vključno s kakršnimi koli podatki in 
informacijami, ki so po odstavku 2 
zaupni.
5. Upravni organ deluje po načelih 
Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o 
dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije1, ko obdeluje vloge za dostop do 
dokumentov pri upravnem organu.
6. Države članice, Komisija in upravni 
organ ohranjajo vse podatke in 
informacije, ki so zaupni po odstavku 2, 
zaupne, razen če je za varovanje 
človeškega zdravja ustrezno, da se taki 
podatki in informacije razrijejo javnosti. 
Države članice obdelajo vloge za dostop 
do dokumentov, prejetih na podlagi te 
uredbe, v skladu s členom 5 Uredbe (ES) 
št. 1049/2001.
7. Če vlagatelj umakne vlogo, država 
članica, Komisija in upravni organ 
upoštevajo zaupnost tržnih in 
industrijskih podatkov in informacij, 
vključno s podatki o raziskavah in 
razvoju, ter podatke, o zaupnosti katerih 
se država in vlagatelj ne strinjata.
1 UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

Predlog spremembe 40
Člen 19 b (novo)

. Člen 19b
Varstvo zaupnih podatkov

1. Znanstveni podatki in druge 
informacije, ki jih vsebuje dokumentacija 
vlagatelja, zahtevana v skladu s členom 
14(2), ki so zaščiteni po členu 19(a), se v 
roku sedmih let od datuma dovoljenja ne 
smejo uporabiti v prid naslednjega 
vlagatelja, razen če se prvi vlagatelj 
strinja, da se takšni podatki in informacije 
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lahko uporabijo.
2. Po poteku obdobja sedmih let lahko 
upravni organ uporabi vse ali del 
vrednotenj, opravljenih na temelju 
znanstvenih podatkov in informacij, ki jih 
vsebuje vloga, v korist drugega vlagatelja.

Obrazložitev

Da se spodbudijo vlaganja v raziskave, pospešijo naložbe in zagotovijo poštena konkurenca, 
je ustrezna zaščita podatkov nujno potrebna. V resnici izključna pravica do uporabe zaupnih 
podatkov ne bo vedno zadostovala, ker klinična preskušanja ponavadi izvedejo tretje osebe, 
kot je univerza. Največkrat bodo proizvajalci univerzam dodelili pravico do uporabe 
podatkov za izobraževanje, objavo in nadaljnjo raziskavo. 

Predlog spremembe 41
Člen 21, odstavek 1

1. Kjer se sklicuje na ta člen, velja 
postopek, določen v odstavkih 2, 3 in 4.

črtano

Obrazložitev

Odvečno.

Predlog spremembe 43
Člen 21, odstavek 3

3. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ustanovljenim s členom 
58(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 (v 
nadaljnjem besedilu „Odbor“), če meni, 
da bi bil tak posvet koristen, ali če tako 
zahteva država članica, ter predloži mnenje 
o predvidenih ukrepih.

3. Komisija se posvetuje s Stalnim 
odborom za prehranjevalno verigo in 
zdravje živali, ustanovljenim s členom 
58(1) Uredbe (ES) št. 178/2002, če meni, 
da bi bil tak posvet koristen, ali če tako 
zahteva država članica, ter predloži mnenje 
o predvidenih ukrepih.

Obrazložitev

Opredelitev ni zahtevana, ni uporabna.

Predlog spremembe 44
Člen 22
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Člen 22
Zaščitni ukrepi

1. Če ima država članica resne pomisleke, 
da se zahteva ne ujema s to Uredbo ali da 
je znanstvena utemeljitev iz člena 7 
pomanjkljiva, lahko ta država članica 
začasno ustavi uporabo te zahteve na 
njenem ozemlju.

črtano

O tem obvesti druge države članice in 
Komisijo ter navede vzroke za opustitev.
2. V skladu s postopkom iz člena 23(2) se 
sprejme odločba, kjer je primerno, po 
pridobitvi mnenja upravnega organa.
Komisija lahko začne ta postopek na 
lastno pobudo.
3. Država članica iz odstavka 1 lahko 
ohranja opustitev, dokler ji ni sporočena 
odločitev iz člena 2.

Obrazložitev

Predlog dovoljuje posameznim državam članicam, da določijo možne dolgotrajne postopke za 
odobritev podatkov, in jim daje možnost začasnega preklica uporabe podatkov. To se zdi 
nesorazmerno s cilji uredbe ter lahko znatno poveča stroške za podjetja in ovira čezmejno 
dobavo blaga.

Predlog spremembe 45
Člen 23, odstavek 1

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

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

Predlog spremembe 46
Člen 23, odstavek 2, pododstavek 2

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 
1999/468/ES, je tri mesece.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 
1999/468/ES, ni daljše od dveh mesecev. 

Obrazložitev

Da se skrajšajo dolgotrajni postopki, se časovno obdobje omeji na 2 meseca. Ta predlog 
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spremembe bi kazal tudi slednje in duh člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES, ki ne navaja, da 
obdobje traja „tri mesece“, kot je sedaj navedeno v predlagani uredbi, vendar predvideva, da 
mora biti ustrezno obdobje „določeno v vsakem temeljnem aktu“ in „ne sme v nobenem 
primeru presegati treh mesecev od datuma sklicevanja na Svet“.

Predlog spremembe 48
Člen 25 a (novo)

. Člen 25a
Prehodno obdobje

Podatki o zdravju, ki so različni od tistih iz 
člena 12(1), namenjeni za živila, 
kategorije živil ali sestavine živil, se lahko 
še naprej uporabljajo v času, ko začne ta 
uredba veljati, v skladu z obstoječimi 
določili, in pod pogojem, da se vloži 
zahtevek na podlagi člena 14 v roku 12 
mesecev od veljavnosti te uredbe in šest 
mesecev pred končno odločitvijo, sprejeto 
na podlagi člena 16. V primeru takšnih 
zahtevkov časovni roki iz členov 15(1), 
15(2) in 16(1) ne veljajo.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 49
Priloga, pred naslovom „Nizka energijska vrednost“ (novo)

. Brez poseganja v podatke o hranilni 
vrednosti, navedene v Prilogi, se dovolijo 
navedbe dejstev, ki se jih da podkrepiti in 
ki so v skladu s splošnimi načeli, 
določenimi v členu 3, kot npr. kaloričnost 
ali druge hranilne vrednosti.

Obrazložitev

Predlog bi sedaj prepovedal navedbe dejstev, kot so „vsebuje manj kot 300 kalorij“ ali 
vsebuje „dva grama soli“. Takšni opisi bi morali biti dovoljeni, ker so bistveni znanstveno 
utemeljeni podatki in niso v nasprotju s splošnimi načeli iz člena 3 predloga. Zato je treba za 
ta namen v začetek Priloge vključiti splošno klavzulo.
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Predlog spremembe 50
Priloga, „Nizka vsebnost maščob“

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

Podatek, da je živilo z nizko vsebnostjo 
maščob, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 3 g 
maščobe na 100 g ali 1,5 g maščobe na 100 
ml (1,8 g maščobe na 100 ml za polposneto 
mleko). Ta podatek se uporablja brez 
poseganja v izraz „nizka vsebnost 
maščob“, kakor je predviden v členu 5 
Uredbe (ES) št. 2991/94. Podatek „nizka 
vsebnost maščob“ se lahko uporablja tudi 
za sir, če je vsebnost maščobe vsaj 10 %, 
vendar manj kot 25 % suhe snovi sira.

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

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

Obrazložitev

Podatki ne bi smeli veljati za mazave maščobe, za katere Uredba (ES) 2991/94 določa ločena 
pravila. V skladu z Uredbo (ES) 2991/94 se lahko sklicevanje na „lažji“ navezuje na 
proizvod, če je njegova vsebnost maščobe 41-62 %, in sklicevanje na „nizka vsebnost 
maščob“, če vsebnost maščobe proizvoda ni višja od 41 %. V skladu s točko 23 
obrazložitvenega memoranduma Komisije se Uredba (ES) 2991/94 prilagodi tej uredbi. 
Uredba (ES) 2991/94 zadeva le mazave maščobe. Le s težavo se da prilagoditi splošni uredbi, 
ki zadeva vse živilske proizvode. Treba je jasno navesti, da se podatki o količini maščobe ne 
bodo uporabljali za hranilnost namazov brez poseganja v uredbo.

Predlog spremembe 51
Priloga, „Brez maščob“

Podatek, da je živilo brez maščob, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo ne več kot 0,5 g maščobe na 
100 g ali 100 ml. Vseeno se podatki, 
izraženi v „X % brez maščob“, se 
prepovejo.

Podatek, da je živilo brez maščob, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo ne več kot 0,5 g maščobe na 
100 g ali 100 ml. Vseeno se podatki, 
izraženi v „X % brez maščob“, se 
prepovejo. Podatek „brez maščob“ se 
lahko uporablja tudi za sir, če je vsebnost 
maščobe manjša od 10 % suhe snovi sira.
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Pri proizvodih, ki so brez maščob, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“.

Pri proizvodih, ki so brez maščob, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Podatek mora veljati za sire z določeno vsebnostjo maščob. V skladu s standardi IDF in 
Codexa za sir ter, na primer, v skladu z ustrezno finsko zakonodajo, se lahko sir obravnava 
kot brez maščob, če je vsebnost maščob suhe snovi manj kot 10 %.

Predlog spremembe 52
Priloga, po naslovu Brez nasičenih maščob (novo)

. VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH 
MAŠČOB in/ali VISOKA VSEBNOST 
TEKOČIH MAŠČOB
Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
nenasičenih maščob/tekočih maščob, in 
kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika lahko velja le za proizvode, 
v katerih so nenasičene maščobe najmanj 
70 % vseh maščob.
Pri živilih, ki imajo naravno visoko 
vsebnost nenasičenih maščob in/ali 
tekočih maščob, lahko podatki o tem 
nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Morali bi biti omogočeni tudi podatki o kakovosti maščob in ne le o vsebnosti nasičenih 
maščob. Na primer, morali bi biti omogočeni podatki, da ima proizvod „visoko vsebnost 
polinenasičenih maščob“, „visoko vsebnost mononenasičenih maščob“ in „visoko vsebnost 
omega-3 maščob“. Zato je treba določiti nekatere pogoje za uporabo podatkov „visoka 
vsebnost nenasičenih maščob in/ali visoka vsebnost tekočih maščob“. Med kakovostjo in 
hranilno vrednostjo različnih maščob so velike razlike. Priznano je, da imajo maščobe z 
visoko vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin blagodejne učinke na človeško prehrano, 
posebno ko v prehrani nadomestijo nasičene ali trde maščobe.

Predlog spremembe 53
Priloga, po novem naslovu Visoka vsebnost nenasičenih maščob in/ali visoka vsebnost 

tekočih maščob (novo)

. VISOKA VSEBNOST 
POLINENASIČENIH MAŠČOB
Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
polinenasičenih maščob, in kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode, v 
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katerih najmanj 45 % maščobnih kislin 
izhaja iz polinenasičenih maščob (PUFA).
Pri živilih, ki imajo naravno visoko 
vsebnost polinenasičenih maščob, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Predlagana raven (vsaj 45 %) je bila uspešno vključena v zakonodajo ali kodekse ravnanja 
veliko let v številnih državah za izboljšanje vnosa PUFA s strani prebivalstva.

Predlog spremembe 54
Priloga, po novem naslovu Visoka vsebnost polinenasičenih maščob (novo)

. VISOKA VSEBNOST 
MONONENASIČENIH MAŠČOB
Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
mononenasičenih maščob, in kateri koli 
podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode, v 
katerih najmanj 45 % maščobnih kislin 
izhaja iz mononenasičenih maščob 
(MUFA).
Pri živilih, ki imajo naravno visoko 
vsebnost mononenasičenih maščob, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Nedavno poročilo WHO potrjuje, da se po zamenjavi SAFA z MUFA zmanjša skupna količina 
holesterola in količina holesterola LDL. Dodatne raziskave o mediteranski prehrani, ki 
vsebuje veliko mononenasičenih maščob, sadja, zelenjave in rib, so pokazale, da ima 
tamkajšnje prebivalstvo manjše tveganje bolezni srca in ožilja. WHO priznava, da so MUFA v 
prehrani pomemben vir maščob, in predlaga, da bi morale zapolniti razliko med nasičenimi 
maščobami, transmaščobami in polinenasičenimi maščobami, ki je približno 33–46 % 
energije maščobnih kislin ali 10–14 % energije. „Podatki o visoki vsebnosti MUFA“ morajo 
biti podobni tej količini.

Predlog spremembe 55
Priloga, po novem naslovu Visoka vsebnost mononenasičenih maščob (novo)

. VISOKA VSEBNOST OMEGA-3 
MAŠČOB
Podatek, da ima živilo visoko vsebnost 
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omega-3 maščob, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le, kjer je izpolnjen vsaj eden od 
dveh naslednjih pogojev:
– v 100 gramih proizvoda so najmanj trije 
grami alfalinolenske kisline,
– v 100 gramih proizvoda je najmanj 300 
mg zelo dolgo verižnih omega-3 maščob.
Pri živilih, ki imajo naravno visoko 
vsebnost omega-3 maščob, lahko podatki 
o tem nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 56
Priloga, po novem naslovu Visoka vsebnost omega-3 maščob (novo)

. BREZ HOLESTEROLA
Podatek, da je živilo brez holesterola, in 
kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika lahko velja le, kjer proizvod 
vsebuje: 
a) največ 0,005 g/100 g (trdnih maščob) 
ali največ 0,005 g/100 ml (tekočih 
maščob) in 
b) manj kot 1,5 g nasičenih maščob na 
100 g (trdnih maščob) ali 0,75 g nasičenih 
maščob na 100 ml (tekočih maščob) in 
c) največ 10 % energije nasičenih maščob 
ali 70 % vseh maščobnih kislin so 
nenasičene maščobe.
Pri živilih, ki so naravno brez holesterola, 
lahko podatki o tem nosijo predpono 
„naravno“. 

Obrazložitev

Te podatke je odobril Codex. Povprečen vnos holesterola prebivalstva je okrog 200–300 mg 
dnevno. Rastlinska olja/maščobe imajo raven holesterola manj kot 5 mg/100 g, medtem ko 
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imajo živalske maščobe vsebnost holesterola približno 300 mg/100 g. Če se 20 g živalskih 
maščob nadomesti z 20 g rastlinskih maščob, se vnos holesterola zmanjša za 50 do 60 mg na 
dan, to je zmanjšanje za 20–25 %, kar tudi znatno zmanjša celotno plazmo in holesterol LDL.

Predlog spremembe 57
Priloga, po naslovu Brez dodanega sladkorja (novo)

. NIZKA VSEBNOST LAKTOZE
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
laktoze, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 1 g 
laktoze na 100 g ali 100 ml gotove hrane.
Pri živilih, ki imajo naravno nizko 
vsebnost laktoze, lahko podatki o tem 
nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Preobčutljivost na laktozo je težava, zaradi katere običajnih mlečnih proizvodov ne more 
uporabljati veliko prebivalstva. Mlečni proizvodi so osnova tradicionalne prehrane. 
Vsebujejo tudi veliko kalcija ter so vir vitaminov D, B2, B12 in joda, tako da oblikujejo 
pomemben hranilni element celotnega prebivalstva. Zaradi velike preskrbe s proizvodi z nizko 
vsebnostjo laktoze in brez laktoze, ki jih je razvila industrija, so potrošniki, preobčutljivi na 
laktozo, navajeni, da dobijo podatke o naravi proizvodov. 

V različnih državah EU ni skupne omejitve podatkov v zvezi s količino laktoze. Mlečni 
proizvod z „majhno vsebnostjo laktoze“ mora vsebovati manj laktoze kot 1 g/100 g ali 100 ml 
gotove hrane. 

Predlog spremembe 58
Priloga, po novem naslovu Nizka vsebnost laktoze (novo)

. BREZ LAKTOZE
Podatek, da je živilo brez laktoze, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le, kjer proizvod pri 
analizi vsebuje nezaznavno količino 
laktoze (tj. manj kot 10 mg/100 g ali 100 
ml gotove hrane).
Pri živilih, ki so naravno brez laktoze, 
lahko podatki o tem nosijo predpono 
„naravno“.
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Obrazložitev

Preobčutljivost na laktozo je pogosta težava, zaradi katere običajnih mlečnih proizvodov ne 
more uporabljati veliko prebivalstva. Mlečni proizvodi so osnova tradicionalne prehrane. 
Mlečni proizvodi vsebujejo tudi veliko kalcija ter so vir vitaminov D, B2, B12 in joda, tako da 
oblikujejo pomemben hranilni element celotnega prebivalstva. Zaradi velike preskrbe s 
proizvodi z nizko vsebnostjo laktoze in brez laktoze, ki jih je razvila živilska industrija, so 
potrošniki, preobčutljivi na laktozo (npr. 17 % prebivalstva na Finskem), navajeni, da dobijo 
podatke o naravi proizvodov, primernih za njihovo uporabo. 

Predlog spremembe 59
Priloga, po novem naslovu Brez laktoze (novo)

. BREZ GLUTENA
Podatek, da je živilo brez glutena, in 
kateri koli podatek s podobnim pomenom 
za potrošnika lahko velja le, kjer proizvod 
vsebuje manj kot 200 ppm (200 
mikrogramov/100 g) glutena.

Obrazložitev

Zaradi naraščajočega števila prebivalstva z alergijo na gluten je treba opredeliti pojem živil 
„brez glutena“. Ker vsa živila brez glutena ne spadajo pod določbe v zvezi z živili za posebne 
prehranske namene, je pomembno, da se taki podatki vključijo na seznam dovoljenih 
podatkov o hranilni vrednosti. Predlog spremembe predlaga, da je treba na ravni Skupnosti 
določiti omejitve glutena kot v osnutku predloga Codexa (predlagan osnutek spremembe 
smernic za uporabo podatkov o hranilni vrednosti, ALNORM 97/26 app V).

Predlog spremembe 60
Priloga, po novem naslovu Brez glutena (novo)

. NARAVNO BREZ GLUTENA
Podatek, da je živilo naravno brez 
glutena, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le, 
kjer proizvod ne vsebuje zaznavnih količin 
glutena, tj. manj kot 20 ppm (20 
mikrogramov/100 g).

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembe 59.
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Predlog spremembe 61
Priloga, Nizka vsebnost natrija/soli

NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI NIZKA VSEBNOST NATRIJA

Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
natrija, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 0,12 g 
natrija, ali enako vrednostjo soli, na 100 g 
ali 100 ml.

Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
natrija, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 0,12 g 
natrija na 100 g ali 100 ml.

Pri živilih, ki imajo naravno nizko vsebnost 
natrija, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Pri živilih, ki imajo naravno nizko vsebnost 
natrija, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Obrazložitev

Sol kot možnost podatkov o vsebnosti natrija/soli je treba črtati. Obstajajo pridržki o povezavi 
vsebnosti natrija z vsebnostjo soli, kot je predstavljeno v Prilogi. V živilih je le en vir natrija, 
zato ju je treba ločiti. Na drugi strani pa je celoten vnos soli prebivalstva odvisen od vrste 
prehrane, ki vključuje različne vrste živil v državah članicah. 

Podatki o soli morajo temeljiti na vrednostih, ki se uporabljajo za posamezne skupine živil, 
npr. sire, mesne proizvode, ribje proizvode, kruh, proizvode iz žit za zajtrk ali gotovo hrano. 
Predlagal bi, da se o informacijah/podatkih o vsebnosti soli (visoka vsebnost, nizka vsebnost, 
brez soli) v živilih odloča/ureja na državni ravni.

Predlog spremembe 62
Priloga, Zelo nizka vsebnost natrija/soli

ZELO NIZKA VSEBNOST 
NATRIJA/SOLI

ZELO NIZKA VSEBNOST NATRIJA

Podatek, da ima živilo zelo nizko vsebnost 
natrija, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 0,04 g 
natrija, ali enako vrednostjo soli, na 100 g 
ali 100 ml.

Podatek, da ima živilo zelo nizko vsebnost 
natrija, in kateri koli podatek s podobnim 
pomenom za potrošnika lahko velja le za 
proizvode z vsebnostjo ne več kot 0,04 g 
natrija na 100 g ali 100 ml.

Pri živilih, ki imajo naravno zelo nizko 
vsebnost natrija, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Pri živilih, ki imajo naravno zelo nizko 
vsebnost natrija, lahko podatki o tem nosijo 
predpono „naravno“.

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembe 61.



PE 353.538v02-00 32/34 PA\554382SL.doc

SL

Predlog spremembe 63
Priloga, Brez natrija ali brez soli

BREZ NATRIJA ali BREZ SOLI BREZ NATRIJA

Podatek, da je živilo brez natrija, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo ne več kot 0,005 g natrija, ali 
enako vrednostjo soli, na 100 g.

Podatek, da je živilo brez natrija, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko velja le za proizvode z 
vsebnostjo ne več kot 0,005 g natrija na 
100 g.

Pri živilih, ki so naravno brez natrija, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“.

Pri živilih, ki so naravno brez natrija, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembe 61.

Predlog spremembe 64
Priloga, po naslovu Visoka vsebnost beljakovin (novo)

. NIZKA VSEBNOST BELJAKOVIN
Podatek, da ima živilo nizko vsebnost 
beljakovin, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le, kjer največ 30 % energijske 
vrednosti živila izhaja iz beljakovin.
Pri živilih, ki imajo naravno nizko 
vsebnost beljakovin, lahko podatki o tem 
nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Seznam podatkov o zdravju mora vključevati tudi podatke v zvezi z nizko vsebnostjo 
beljakovin, povezano s posebnimi dietami, ki so precej pogoste. 

Predlog spremembe 65
Priloga, Visoka vsebnost vitaminov in/ali mineralov

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

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

Pri živilih, ki imajo naravno visoko 
vsebnost vitaminov in/ali mineralov, lahko 

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

Obrazložitev

Predlagani podatki veljajo za vrednost „naravnega vira vitaminov in/ali mineralov“.

Predlog spremembe 66
Priloga, Vsebnost (ime hranilne snovi ali druge snovi)

Podatek, da živilo vsebuje hranilno snov ali 
drugo snov, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le, kjer je proizvod v skladu z vsemi 
veljavnimi določbami te uredbe.

Podatek, da živilo vsebuje hranilno snov ali 
drugo snov, in kateri koli podatek s 
podobnim pomenom za potrošnika lahko 
velja le, kjer 100 g/100 ml ali porcija 
zadevnega živilskega proizvoda vsebuje 
vsaj 15 % dnevne potrebe po hranilni 
snovi ali drugi snovi. 

Pri živilih, ki naravno vsebujejo 
imenovano hranilno snov ali drugo snov, 
lahko podatki o tem nosijo predpono 
„naravno“.

Pri živilih, ki naravno vsebujejo 
imenovano hranilno snov ali drugo snov, 
lahko podatki o tem nosijo predpono 
„naravno“.

Obrazložitev

Kot splošno pravilo je treba odobriti uporabo tega izraza, da je zagotovljen ustrezen delež 
dnevne potrebe po hranilni snovi ali drugi snovi na 100 g/100 ml ali eno porcijo živilskega 
proizvoda. 

Predlog spremembe 67
Priloga, Zmanjšana vsebnost (ime hranilne snovi)

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

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

Podatek, da je bila vsebnost v eni ali več 
hranilnih snoveh zmanjšana, in kateri 
koli podatek s podobnim pomenom za 
potrošnika lahko tudi velja, kjer je bila 
vsebnost v eni ali več hranilnih snoveh 
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zmanjšana za manj kot 30 % v primerjavi 
s podobnim proizvodom, kjer podatek 
navaja odstotek zmanjšanja in ime 
hranilne snovi („zmanjšanje y za x %“).

Obrazložitev

Glavno pravilo o podatkih o zmanjšanju hranilne snovi je sprejemljivo. Vseeno je treba 
dovoliti tudi podatke o dejanskem zmanjšanju vsebnosti neke hranilne snovi, da je potrošniku 
jasno nakazan obseg tega zmanjšanja.
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