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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih v zvezi s hranilno 
vrednostjo in zdravjem živil
(KOM(2003)0424 – C6-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2003)0424)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0329/2003),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano in mnenj Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov 
(A6-0000/2005),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6

(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi podatki, 
lahko potrošnik razume kot izdelke, ki 
imajo v primerjavi s podobnimi ali drugimi 
izdelki, 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 z izdelki, za katere 

(6) Živila, ki se oglašujejo s takimi podatki, 
lahko potrošnik razume kot izdelke, ki 
imajo v primerjavi s podobnimi ali drugimi 
izdelki, 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 z izdelki, za katere 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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so navedeni takšni podatki, uvede določene 
omejitve. V tem smislu je vsebnost 
določenih snovi v izdelku – na primer 
alkohola – ali profil hranilne vrednosti 
izdelka primerno merilo pri odločanju, ali 
smejo biti na izdelku navedeni podatki.

so navedeni takšni podatki, uvede določene 
omejitve. V tem smislu je vsebnost 
določenih snovi v izdelku ali profil 
hranilne vrednosti izdelka primerno merilo 
pri odločanju, ali smejo biti na izdelku 
navedeni podatki.

Obrazložitev

V skladu s členom 4.

Predlog spremembe 2
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.

(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, po posvetovanju z 
organom EFSA. 

Obrazložitev

V skladu s členom 4.

Predlog spremembe 3
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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;
vendar pa je treba poskrbeti za 
nadomestilo za nekatere strukturne in 
organizacijske omejitve malih in srednje 
velikih podjetij.

Obrazložitev

Nekatere od težav, ki jih imajo mala in srednje velika podjetja z izpolnjevanjem člena 14, so 
na primer prevodi podatkov o hranilni vrednosti v različne jezike.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 19

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

(19) Raznolika in uravnotežena prehrana, 
ob upoštevanju različnih prehrambenih 
navad v državah članicah, ki zaslužijo 
spoštovanje in ohranitev, je predpogoj za 
dobro zdravje in že en sam proizvod lahko 
ima neizpodbiten pomen za prehrano kot 
celoto; ob tem je prehrana je eden od več 
dejavnikov, ki vplivajo na nastop nekaterih 
človeških bolezni. Ostali dejavniki, kot so 
starost, genska nagnjenost, raven telesne 
dejavnosti, uporaba tobaka in mamil, 
izpostavljenost vplivom okolja in stres, 
lahko vsi vplivajo na nastop človeških 
bolezni. Posebne zahteve po označevanju 
morajo zato veljati za podatke v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za nastanek bolezni.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 26
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(26) Treba je določiti prehodni rok, da bi 
proizvajalcem živil omogočili, da se 
prilagodijo določbam te uredbe.

(26) Treba je določiti prehodni rok, da bi 
proizvajalcem živil omogočili, še zlasti 
malim in srednje velikim podjetjem, da se 
prilagodijo določbam te uredbe.

Obrazložitev

Namen je poudarjanje težav, s katerimi se srečajo mala in srednje velika podjetja ob 
prilagajanju tovrstnim spremembam zakonodaje.

Predlog spremembe 6
Člen 1, odstavek 3

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

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

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

Obrazložitev

Jasno mora biti, da velja obstoječa zakonodaja Skupnosti za posebna hranila še naprej.

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 4

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja 
v posebne določbe v zvezi z živili za 

črtano
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posebne prehranske namene, določene v 
zakonodaji Skupnosti.

Predlog spremembe 8
Člen 2, uvodni del

Za namene te uredbe veljajo opredelitve 
pojmov „hrana“, „nosilec živilske 
dejavnosti“, „dajanje v promet“ in „končni 
potrošnik“ iz člena 2 ter člena 3(3), 3(8) in 
3(18) Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Za namene te uredbe:

(a) veljajo opredelitve pojmov „hrana“, 
„nosilec živilske dejavnosti“, „dajanje v 
promet“ in „končni potrošnik“ iz člena 2 
ter člena 3(3), 3(8) in 3(18) Uredbe (ES) št. 
178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta1;
(b) veljajo opredelitev pojma „prehransko 
dopolnilo“ iz Direktive 2002/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10 
junija 2002 o približevanju zakonodaj 
držav članic o prehranskih dopolnilih ter 
opredelitve pojmov „označevanje hranilne 
vrednosti živil“, „protein“, „ogljikov 
hidrat“, „sladkorji“, „maščobe“, 
„nasičene maščobne kisline“, 
„mononenasičene maščobne kisline“, 
„polinenasičene maščobne kisline“ in 
„balastna snov“, določene v Direktivi 
Sveta 90/496/EGS. 
(c) velja opredelitev pojma „označevanje“, 
določenega v členu 1(3)(a) Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. marca 2000 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
označevanju, predstavljanju in 
oglaševanju živil2.
1 UL L 183, 12.7.2002, str. 51.
2 UL L 109, 6.5.2000, str. 29.
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Obrazložitev

Še naprej veljajo opredelitve evropske zakonodaje o živilih.

Predlog spremembe 9
Člen 2, točka 8

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

(8) „povprečni potrošnik“ je potrošnik, ki 
je ustrezno obveščen ter zmerno pazljiv in 
razsoden. Če so izjava o hranilni vrednosti 
ali podatki v zvezi z zdravjem namenjeni 
posebni skupini, je treba upoštevati 
povprečnega člana te skupine.

Obrazložitev

Za zaščito nekaterih skupin potrošnikov, kot so otroci, starejše osebe in druge posebno 
občutljive skupine.

Predlog spremembe 10
Člen 3, pododstavek 2, točka (a)

(a) biti napačni ali zavajajoči; (a) biti napačni, dvoumni ali zavajajoči;

Predlog spremembe 11
Člen 3, pododstavek 2, točka (c)

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

(c) navajati ali namigovati, da 
uravnotežena in raznolika prehrana na 
splošno ne more zagotoviti ustreznih 
količin hranilnih snovi; nacionalni organi 
lahko v skladu s členom 21 določijo 
izjeme;

Obrazložitev

Zaradi potrebe po tem, da vsaka država članica reši kakršna koli pomanjkanja hranilnih 
snovi, ki se pojavijo na nekaterih območjih ali izvirajo iz prehrambenih navad vsake države 
članice.
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Predlog spremembe 12
Člen 4, naslov

Omejitve uporabe podatkov v zvezi s 
hranilno vrednostjo in z zdravjem

Pogoji uporabe podatkov v zvezi s hranilno 
vrednostjo in z zdravjem

Predlog spremembe 13
Člen 4, odstavek 1

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

1. Komisija določi v roku 24. mesecev po 
sprejemu te uredbe in po posvetovanju z 
organi oblasti v skladu s postopkom iz 
odstavka 2 člena 23 posebne profile 
hranilnih vrednosti, ki jih morajo 
upoštevati živila ali določene kategorije 
živil, da so lahko opremljene s podatki v 
zvezi s hranilno vrednostjo in z zdravjem.

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

Profili hranilnih vrednosti živil ali danih 
kategorij živil se določijo ob upoštevanju 
zlasti

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

- vsebnosti nekaterih hranilnih in drugih 
snovi v živilu;

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

(c) sol/natrij. - celotne hranilne sestave živil ali 
kategorij živil in prisotnosti hranilnih 
snovi, ki imajo znanstveno dokazan 
dobrodejen učinek na zdravje.

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

Profili hranilnih vrednosti temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih o prehrani in 
njenem pomenu za zdravje. 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 

Posebne izjeme v zvezi z obvezo 
upoštevanja profilov hranilne vrednosti, 
zato da so vsebovani podatki v zvezi z 
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odstavka 2 člena 33. zdravjem, in posodobitve, s katerimi se 
upošteva ustrezna znanstvena dogajanja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz 
odstavka 2 člena 33.

Obrazložitev

Uporaba nacionalnih profilov ali podobnih sistemov v različnih državah kaže, da je za take 
sisteme potrebno obširno in temeljito posvetovanje ter da lahko njihov razvoj traja več let. 
Glede na pridobljene izkušnje je 18 mesecev prekratko obdobje, zato predlagamo 24 mesecev.

Zelo pomembno je, da imajo profili hranilnih vrednosti trdno znanstveno podlago. Mnenje 
agencije EFSA je zato bistven prvi pogoj za nadaljnji razvoj profilov hranilnih vrednosti. V 
mnenju bi morala agencija EFSA raziskati prispevek, ki ga hranila predstavljajo v posebnem 
živilu ali kategoriji živil in vlogi, ki jo ima vsako živilo ali kategorija živil v celotni prehrani. 

Predlog spremembe 14
Člen 4, odstavek 2

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

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so podatki 
v zvezi s hranilnimi vrednostmi, ki se 
nanašajo na zmanjšanje vsebnosti maščob, 
nasičenih maščobnih kislin, 
transmaščobnih kislin, sladkorja in 
soli/natrija, brez sklicevanja na posebno 
merilo za hranilo, na katerega se nanaša 
izjava, dovoljeni, če so v skladu s pogoji iz 
te uredbe.

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 fiziološki učinek, 
kakor so pokazali splošno sprejeti 
znanstveni podatki;

Obrazložitev

V skladu s členom 4.

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

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

Obrazložitev

V skladu s členom 4.

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;

Obrazložitev

V skladu s členom 4.

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

(d) količina izdelka, 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 izdelka, 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 fiziološki 
učinek, kot so pokazali splošno sprejeti 
znanstveni podatki;

Obrazložitev

V skladu s členom 4.

Predlog spremembe 19
Člen 10, odstavek 2, uvodni del

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

2. Podatki v zvezi zdravjem so dovoljeni 
le, če so naslednji podatki vključeni v 
oznaki ali, če take oznake ni, v 
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oznako: predstavitvi in oglaševanju:

Obrazložitev

Za zagotavljanje, da pokriva uredba tudi proizvode, ki ne nosijo oznake.

Predlog spremembe 20
Člen 11

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

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

1. Naslednji podatki v zvezi z zdravjem 
niso dopustni:

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

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

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

(b) podatki, ki se nanašajo na stopnjo ali 
višino izgube teže;

(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja 
ali nadzorovanja teže ali na podlagi časa 
ali obsega možno hujšanje ali na 
zmanjšanje občutka lakote ali povečanje 
občutka sitosti ali na manjšo absorpcijo 
energije prek uživanja izdelka;
(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.
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2. Komisija objavi, če je potrebno, po 
posvetovanju z organom oblasti podrobne 
smernice za spremembo predloženega 
člena.

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

(c) podatki, ki ne glede na Direktivo 
96/8/ES opozarjajo na lastnosti hujšanja 
ali nadzorovanja teže ali na zmanjšanje 
občutka lakote oziroma povečanje 
občutka sitosti ali na manjšo absorpcijo 
energije prek uživanja izdelka;
3. Podatki, ki veljajo za nasvet 
zdravnikov ali drugih strokovnjakov na 
področju zdravstva ali ustreznih poklicnih 
združenj ali dobrodelnih ustanov, so 
dopustni samo če:
(a) če jih navede organizacija, ki jo 
priznajo nacionalni organi ali organi 
skupnosti;

(b) obstaja pisni sporazum med dvema 
strankama;
(c) so podrobnosti glavnih točk 
priporočila objavljene v neposredno 
dostopni obliki (npr. na spletnih straneh 
podjetja ali priznane organizacije).
4. Če je potrebno, objavi Komisija po 
posvetovanju z organom oblasti, 
prehrambeno industrijo in potrošniki 
podrobne smernice za izvajanje odstavka 
2.

Obrazložitev

Ta uredba pokriva podatke v zvezi z zdravjem in izjave o hranilnih vrednostih, ki so 
znanstveno dokazani in jih oceni agencija EFSA.

Glede na široko ponudbo hrane je malo verjetno, da je le eno živilo edini vir hranilne snovi 
ali bistvene sestavine. V skladu s tem se podatki, ki navajajo, da bo na zdravje vplivalo 
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neuživanje določenega živila, obravnavajo kot zavajajoči za potrošnike.

Podatke, ki veljajo za splošne koristi za psihične ali vedenjske funkcije ali za zmanjšanje 
občutka lakote ali povečanje občutka sitosti ali na manjšo absorpcijo energije prek uživanja 
izdelka, je treba potrditi v skladu s členom 10(1) in členom 13(1).

Raziskave so sedaj zelo pomembne, prepoved znanstveno dokazljivih podatkov pa bi 
spodkopala prizadevanje za izpolnjevanje znanstvenih ciljev Unije in sposobnost prenovitve 
evropske živilske industrije. Prav tako bi evropske potrošnike prikrajšala za zdrave 
alternative, ki bi izboljšale njihovo prehrano.

V nekaterih državah članicah je navadno praksa, da zdravniki in drugi strokovnjaki na 
področju zdravja ali njihova združenja ali dobrodelne ustanove odobrijo posebne podatke. Ta 
praksa bi lahko bila dovoljena v EU, da bi ti strokovnjaki in/ali organizacije izpolnjevali 
naslednja merila:
1. strokovnjake in/ali organizacije morajo priznati pristojni nacionalni organi;
2. obstaja pisni sporazum med strankami;
3. podrobnosti priporočila morajo biti na voljo javnosti.

Predlog spremembe 21
Člen 12, odstavek 1

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

1. Podatki v zvezi z zdravjem, ki opisujejo 
pomen hranljive ali druge snovi za rast, 
razvoj in normalne telesne funkcije, na 
podlagi uveljavljenih in nespornih 
znanstvenih spoznanj in ki jih povprečen 
potrošnik pravilno razume, se smejo 
pripraviti brez postopka potrditve iz členov 
14 do 17, če so na seznamu, predvidenem v 
odstavku 2a.

Obrazložitev

Za razjasnitev dejstva, da tovrstni podatki niso predmet postopka potrditve (čl. 14–17), 
ampak obveščanja.

Predlog spremembe 22
Člen 12, odstavek 2

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

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

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. 

Predlog spremembe 23
Člen 12, odstavek 2 a (novo)

2a. 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 in vse potrebne 
pogoje za uporabo teh podatkov.

Obrazložitev

Za razlago dejstva, da je treba podatke uporabiti v posebnih okoliščinah.

Predlog spremembe 24
Člen 12, odstavek 2 b (novo)

2b. Spremembe seznama se lahko 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
23, po posvetovanju z agencijo, na pobudo 
Komisije ali na ustrezno utemeljeno 
zahtevo države članice.
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Obrazložitev

Treba se je posvetovati z agencijo EFSA.

Predlog spremembe 25
Člen 12, odstavek 3

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

črtano

Obrazložitev

Glej dodatek k členu 26.

Predlog spremembe 26
Člen 14, odstavek 1

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

1. Za pridobitev dovoljenja iz odstavka 1 
člena 10 je treba vložiti vlogo v skladu z 
naslednjimi odstavki.

Upravni organ:
(a) pisno potrdi prejem vloge v roku 14 
dni po prejemu. V potrdilu je zabeležen 
datum prejema vloge;
(b) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o vlogi ter jim da na razpolago 
vlogo z vsemi ostalimi informacijami, ki 
jih je predložil vlagatelj kot dopolnila;
(c) da javnosti na razpolago povzetek 
dokumentacije, ki je navedena v odstavku 
3(f).

Predlog spremembe 27
Člen 14, odstavek 1 a (novo)

1a. Vlogo se pošlje pristojnemu 
nacionalnemu organu države članice.
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(a) Pristojni nacionalni organ:
(i) pisno potrdi prejem vloge v roku 14 dni 
po prejemu. V potrdilu je zabeležen datum 
prejema vloge;
(ii) nemudoma obvesti upravni organ; in
(iii) upravnemu organu omogoči dostop 
do vloge in kakršnih koli dopolnilnih 
podatkov, ki jih predloži vlagatelj.
(b) Upravni organ:
(i) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o vlogi ter jim da na razpolago 
vlogo z vsemi ostalimi informacijami, ki 
jih je predložil vlagatelj kot dopolnila;
(ii) da javnosti na razpolago povzetek 
dokumentacije, ki je navedena v odstavku 
2(f).

Obrazložitev

Predlog spremembe podrobneje določa postopek odobritve in poudarja težave, s katerimi se 
srečajo mala in srednje velika podjetja, ki ne zmorejo prevesti podatkov v različne jezike. 
Komisija se odloči, ali bo v zvezi s tem predložila predloge. 

Predlog spremembe 28
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) hranilo ali druga snov ali živilo ali 
kategorija živila, za katero naj se pripravi 
podatek v zvezi z zdravjem, ter njene 
posebne značilnosti;

Obrazložitev

Predlog spremembe podrobneje določa postopek odobritve in poudarja težave, s katerimi se 
srečajo mala in srednje velika podjetja, ki ne zmorejo prevesti podatkov v različne jezike. 
Komisija se odloči, ali bo v zvezi s tem predložila predloge. 

Predlog spremembe 29
Člen 14, odstavek 2, točka (e)

(e) predlog za oblikovanje podatka v zvezi 
z zdravjem – v vseh jezikih Skupnosti – za 
katerega se zaprosi dovoljenje, po potrebi 
vključno s posebnimi pogoji za uporabo;

(e) predlog za oblikovanje podatka v zvezi 
z zdravjem – v vseh jezikih Skupnosti – za 
katerega se zaprosi dovoljenje, po potrebi 
vključno s posebnimi pogoji za uporabo; v 
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skladu s členom 23(2) so lahko za mala in 
srednje velika podjetja sprejeti posebni 
ponazorilni ukrepi;

Predlog spremembe 30
Člen 14, odstavek 4

4. Organ oblasti objavi pred datumom, s 
katerim začne veljati ta uredba, smernice, 
da bi vlagateljem olajšal pripravo in oddajo 
vloge.

4. Organ oblasti določi in objavi pred 
datumom, s katerim začne veljati ta uredba, 
smernice, da bi vlagateljem olajšal 
pripravo in oddajo vloge.

Predlog spremembe 31
Člen 15, odstavek 1

1. Pri sestavljanju svojega mnenja si 
upravni organ prizadeva, da se drži roka 
treh mesecev od datuma prejema vloge. Ta 
rok se vedno prekine takrat, ko upravni 
organ v skladu z odstavkom 2 od vlagatelja 
zahteva dodatne informacije.

1. Pri sestavljanju svojega mnenja si 
upravni organ prizadeva, da se drži roka 
šestih mesecev od datuma prejema vloge.
Ta rok se vedno prekine takrat, ko upravni 
organ v skladu z odstavkom 2 od vlagatelja 
zahteva dodatne informacije

Predlog spremembe 32
Člen 15, odstavek 2

2. Upravni organ lahko po potrebi pozove 
vlagatelja, naj dopolni dokumentacijo k 
vlogi v določenem roku.

2. Upravni organ ali pristojni nacionalni 
organ lahko prek upravnega organa po 
potrebi pozove vlagatelja, naj dopolni 
dokumentacijo k vlogi v določenem roku.

Predlog spremembe 33
Člen 19

Varstvo podatkov Zaupnost, varstvo podatkov in spoštovanje 
pridobljenih pravic

(a) Zaupnost
1. Imetnik potrdila lahko označi, katere 
podatke, oddane v skladu s to uredbo, želi 
obravnavane kot zaupne, če bi njihovo 
razkritje resno oškodovalo njegov 
konkurenčni položaj. V takih primerih se 
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morajo navesti preverljivi razlogi. 
2. Komisija, po posvetovanju z 
vlagateljem, določi, katere podatke, razen 
navedenih v odstavku 3, je treba 
obravnavati kot zaupne in o odločitvi 
obvesti vlagatelja.
3. Naslednji podatki se ne štejejo za 
zaupne:
(i) ime in ključne značilnosti živila, ki 
sporočajo lastnosti v zvezi z zdravjem;
(ii) ugotovitve študij, opravljenih po 
vzorcih in vitro, živalskih in človeških, ki 
so pomembne za vrednotenje učinkov 
živila in njegovih sestavin na človeško 
prehrano in zdravje;
(iii) take 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 
organ, na zahtevo, Komisiji in državam 
članicam predložiti vse podatke, ki jih 
ima, vključno s kakršnimi koli podatki, 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 obravnava vloge za dostop 
do dokumentov pri upravnem organu.
6. Države članice, Komisija in upravni 
organ ohranjajo vse podatke, ki so zaupni 
po odstavku 2,zaupne, razen če je za 
varovanje človeškega zdravja ustrezno, da 
se taki podatki razrijejo javnosti. Države 
članice obravnavajo vloge za dostop do 
dokumentov, prejetih na podlagi te 
uredbe, v skladu s členom 5 Uredbe (ES) 
št. 1049/2001.
7. Če vlagatelj umakne ali je že umaknil 
vlogo, država članica, Komisija in upravni 
organ upoštevajo zaupnost tržnih in 
industrijskih podatkov, vključno s podatki 
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o raziskavah in razvoju, ter podatke, o 
zaupnosti katerih se država in vlagatelj ne 
strinjata.
(b) Varstvo podatkov

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. Znanstveni podatki in druge informacije, 
ki jih vsebuje dokumentacija vlagatelja, 
zahtevana v skladu s členom 10, in ko 
zaščiteni po členu 19, se v roku sedmih let 
od datuma dovoljenja ne smejo uporabiti v 
prid drugega vlagatelja, razen če se je 
drugi vlagatelj dogovoril s prejšnjim 
vlagateljem, da se lahko takšni podatki in 
informacije uporabijo.

(a) so bili znanstveni podatki in druge 
informacije s strani prvotnega vlagatelja v 
času prvotne vloge izrečeni za zaupne; in

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.

(b) je imel prvotni vlagatelj v času prvotne 
vloge izključno pravico do uporabe 
zaupnih podatkov; in

(c) podatek v zvezi z zdravjem ne bi mogel 
biti odobren brez predložitve zaupnih 
podatkov s strani prvotnega vlagatelja.

(c) Spoštovanje pridobljenih pravic

Oddaja vloge, priznanje prejema ali 
odobritev dovoljenja za podatke ne posega 
v kakršne koli intelektualne pravice, ki jih 
ima vlagatelj do podatkov ali do katerih 
koli znanstvenih podatkov ali informacij 
iz vloge. Zgoraj omenjene pravice se 
obravnavajo v skladu z zakoni Skupnosti 
ali določbami nacionalnih zakonov, ki 
niso v nasprotju z zakoni Skupnosti.

1 UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

Obrazložitev

Za spodbujanje vlaganja v raziskave, pospeševanje inovacije in zagotavljanje poštene 
konkurence je ustrezna zaščita podatkov neobhodno potrebna. Vlagatelji bi morali imeti 
možnost, da ob predložitvi preverljivih razlogov in s strinjanjem Komisije navedejo, kateri 
podatki naj ostanejo zaupni, na podlagi dejstva, da bi njihovo razkritje znatno spodkopalo 
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njihov konkurenčni položaj. Če vlagatelj umakne vlogo, morajo države članice, Komisija in 
upravni organ vzdrževati zaupnost oddanih industrijskih in poslovnih podatkov. Uporaba 
znanstvenih podatkov in drugih informacij, ki jih vsebuje vloga in so zaščiteni s členom 19, se 
ne sme izdati drugemu vlagatelju sedem let, razen če prejšnji vlagatelj to dovoli. 

Predlog spremembe 34
Člen 26

Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [prvega dne šestega
meseca po objavi].

Uporablja se od [prvega dne osemnajstega
meseca po objavi].

Živila, dana na trg ali označena pred tem 
datumom, ki niso v skladu s to uredbo, se 
smejo tržiti do [zadnjega dne enajstega
meseca po objavi].

Živila, ki so dana na trg ali označena pred 
datumom veljavnosti te uredbe in niso v 
skladu s to uredbo, se smejo tržiti do 
[zadnjega dne enajstega meseca po vlogi] 
ali po poteku roka uporabe, katero 
obdobje je pač daljše.
Od začetka veljavnosti te uredbe do 
sprejetja seznama iz člena 12(2a) so za 
podatke v zvezi z zdravjem iz člena 12(1) 
odgovorni nosilci živilske dejavnosti, pod 
pogojem, da so v skladu s to uredbo in z 
obstoječimi nacionalnimi določili, ki 
veljajo zanje, in brez poseganja v sprejetje 
zaščitnih ukrepov iz člena 22.
Podatki v zvezi z zdravjem, ki so različni 
od tistih iz člena 12(1), namenjeni za 
živila, kategorije živil ali sestavine živil, se 
lahko še naprej določajo, pred 
veljavnostjo te uredbe 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.

Obrazložitev

Treba je določiti prehodno obdobje 18 mesecev. Neomejena prodaja živil, danih na trg pred 
veljavnostjo uredbe, bi morala biti dovoljena do poteka njihovega roka trajanja, kot je bila 
navada s prejšnjo zakonodajo Skupnosti. Člen prav tako določa prehodne ukrepe za podatke, 
ki so že na tržišču in ki jih ni na seznamu Skupnosti iz člena 12, ter zahtevajo tako posebno 
odobritev. Za spreminjanje oznak na embalaži in drugih sestavnih delih živilskih proizvodov 
je lahko potrebno večmesečno obdobje. Časovne omejitve za izvajanje morajo upoštevati 
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proizvode z omejenim rokom uporabnosti, pri katerih lahko traja spreminjanje embalaže in 
ostalega nekaj mesecev, in proizvode z dolgim rokom uporabnosti, ki so v času objave uredbe 
že proizvedeni.

Predlog spremembe 35
Priloga, oddelek z naslovom „NIZKA ENERGIJSKA VREDNOST“, odstavek 1 

Trditev, da ima živilo nizko energijsko 
vrednost, in katera koli trditev s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le za 
izdelke z vsebnostjo manj kot 40 kcal (170 
kJ)/100 g in manj kot 20 kcal (80kJ)/100 
ml.

Trditev, da ima živilo nizko energijsko 
vrednost, in katera koli trditev s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le za 
izdelke z vsebnostjo ne več kot 40 kcal 
(170 kJ)/100 g (trdna živila) in ne več kot 
20 kcal (80kJ)/100 ml (tekoča živila), 
razen če je živilo namizno sladilo.

Obrazložitev

Namizna sladila so oblikovana za uporabo v zelo malih količinah teže, veliko manj kot 100 g 
ali 100 ml, na primer v majhnih tabletah za slajenje kave. Visoka intenzivnost sladkosti 
namiznih sladil pomeni, da so meritve za enote 100 g ali 100 ml brez pomena in zavajajoče za 
potrošnike. Medtem ko lahko ima 100 g ali 100 ml namiznih sladil „normalno“ vrednost 
ogljikovih hidratov in energijsko vrednost do 400 kcal, lahko majhna tableta vsebuje le 0–2 
kcal. Potrošnik nikdar ne zaužije in ne bi zaužil 100 g ali 100 ml tovrstnega živila (v nekaterih 
primerih bi to pomenilo približno 2000 tablet namiznega sladila). Za obravnavanje te 
kategorije živil se torej ne sme uporabljati ta meritev. Namizna sladila so posebej zasnovana 
tako, da imajo nizko energijsko vrednost ali je sploh nimajo, v skladu s tem jih je treba tudi 
predstaviti potrošnikom (v nekaterih državah članicah jih proizvajalci namiznih sladil 
označujejo s podatki za 100 g in za eno tableto, na primer kcal na tableto, ki pokažejo, da je 
za vsako enoto, ki jo potrošnik dejansko zaužije, energijska vrednost 0–2 kcal). Zato je 
popolnoma legitimno, da namizna sladila nosijo oznako „nizka energijska vrednost“ ali, v 
primeru tablet in tekočine, „brez kalorij“.

Predlog spremembe 36
Priloga, oddelek z naslovom „BREZ KALORIJ“, odstavek 1

Trditev, da je živilo brez kalorij, in katera 
koli trditev s podobnim pomenom za 
potrošnika, lahko velja le za izdelke z 
vsebnostjo manj kot 4 kcal (17 kJ)/100 ml.

Trditev, da je živilo brez kalorij, in katera 
koli trditev s podobnim pomenom za 
potrošnika, lahko velja le za izdelke z 
vsebnostjo ne več kot 4 kcal (17 kJ)/100 g 
(tekoča živila), ali ne več kot 8 kcal/100 g 
(trdna živila), razen če je živilo namizno 
sladilo.
I
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Obrazložitev

Namizna sladila so oblikovana za uporabo v zelo malih količinah teže, veliko manj kot 100 g 
ali 100 ml, na primer v majhnih tabletah za slajenje kave. Visoka intenzivnost sladkosti 
namiznih sladil pomeni, da so meritve za enote 100 g ali 100 ml brez pomena in zavajajoče za 
potrošnike. Medtem ko lahko ima 100 g ali 100 ml namiznih sladil „normalno“ vrednost 
ogljikovih hidratov in energijsko vrednost do 400 kcal, lahko majhna tableta vsebuje le 0–2 
kcal. Potrošnik nikdar ne zaužije in ne bi zaužil 100 g ali 100 ml tovrstnega živila (v nekaterih 
primerih bi to pomenilo približno 2.000 tablet namiznega sladila). Za obravnavanje te 
kategorije živil se torej ne sme uporabljati ta meritev. Namizna sladila so posebej zasnovana 
tako, da imajo nizko energijsko vrednost ali je sploh nimajo, v skladu s tem jih je treba tudi 
predstaviti potrošnikom (v nekaterih državah članicah jih proizvajalci namiznih sladil 
označujejo s podatki za 100 g in za eno tableto, na primer kcal na tableto, ki pokažejo, da je 
za vsako enoto, ki jo potrošnik dejansko zaužije, energijska vrednost 0–2 kcal). Zato je 
popolnoma legitimno, da namizna sladila nosijo oznako „nizka energijska vrednost“ ali v 
primeru tablet in tekočine, „brez kalorij“.

Predlog spremembe 37
Priloga, nov oddelek a za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH 
MAŠČOBNIH KISLIN
Trditev, da ima živilo visoko vsebnost 
nenasičenih maščobnih kislin, in katera 
koli trditev s podobnim pomenom za 
potrošnika, lahko velja le za proizvode, v 
katerih najmanj 70 % maščobnih kislin v 
proizvodu izhaja iz nenasičenih maščob.
Pri proizvodih, ki imajo naravno visoko 
vsebnost nenasičenih maščob, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“. 

Obrazložitev

Sprememba dodaja dodaten podatek, na podlagi vloge v prehrani, ki se sedaj priznava 
maščobam, in upošteva obstoj znatnih razlik med maščobami v smislu kakovosti in hranilne 
vrednosti. Priznano je, da imajo živila z visoko vsebnostjo nenasičenih maščob blagodejne 
učinke na človeško prehrano, še posebno tam, kjer nadomestijo nasičene ali trdne maščobe. 
Zato je pomembno, da se potrošnikom posredujejo podatki o kakovosti maščob poleg že 
obstoječih podatkov o njihovi količini.

Predlog spremembe 38
Priloga, nov oddelek b za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“
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VISOKA VSEBNOST 
MONONENASIČENIH MAŠČOBNIH 
KISLIN
Trditev, da ima živilo visoko vsebnost 
mononenasičenih maščobnih kislin, in 
katera koli trditev s podobnim pomenom 
za potrošnika, lahko velja le za proizvode, 
v katerih najmanj 45 % maščobnih kislin 
v proizvodu izhaja iz mononenasičenih 
maščob.
Pri proizvodih, ki imajo naravno visoko 
vsebnost mononenasičenih maščob, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Sprememba dodaja dodaten podatek na podlagi vloge v prehrani, ki se sedaj priznava 
maščobam. Nedavno poročilo WHO potrjuje, da se po zamenjavi nasičenih maščobnih kislin z 
mononenasičenimi maščobnimi kislinami zmanjša skupna količina holesterola in količina 
holesterola LDL.  Zato je pomembno, da se potrošnikom posredujejo podatki o kakovosti 
maščob poleg že obstoječih podatkov o njihovi količini.

Predlog spremembe 39
Priloga, nov oddelek c za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

VISOKA VSEBNOST 
POLINENASIČENIH MAŠČOBNIH 
KISLIN
Trditev, da ima živilo visoko vsebnost 
polinenasičenih maščobnih kislin, in 
katera koli trditev s podobnim pomenom 
za potrošnika, lahko velja le za proizvode, 
v katerih najmanj 45 % maščobnih kislin 
v proizvodu izhaja iz polinenasičenih 
maščob.
Pri proizvodih, ki imajo naravno visoko 
vsebnost polinenasičenih maščob, lahko 
podatki o tem nosijo predpono „naravno“.

Obrazložitev

Sprememba dodaja dodaten podatek, na podlagi vloge v prehrani, ki se sedaj priznava 
maščobam, in upošteva obstoj znatnih razlik med maščobami v smislu kakovosti in hranilne 
vrednosti. Zato je pomembno, da se potrošnikom posredujejo podatki o kakovosti maščob 
poleg že obstoječih podatkov o njihovi količini. Uživanje polinenasičenih maščobnih kislin 
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spodbuja zakonodaja več držav članic in ustrezni kodeks dobre prakse. To kaže, da bi morala 
biti povprečna stopnja 45 %.

Predlog spremembe 40
Priloga, nov oddelek d za oddelkom z naslovom „BREZ NASIČENIH MAŠČOB“

VIR MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA 3
Trditev, da je živilo vir maščobnih kislin 
Omega 3, in katera koli trditev s 
podobnim pomenom za potrošnika, lahko 
velja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:.
- najmanjša vsebnost alfalinoleinske 
kisline mora biti 0,3 g na 100 g/100 ml 
proizvoda;
- najmanjša vsebnost dolgo verižnih 
maščobnih kislin Omega 3 mora biti 30 
mg na 100 g/100 ml proizvoda;
če je vsaj 15 % prehrambenega 
priporočila WHO ali regionalnih ali 
nacionalnih organov pokritega s 
povprečnim dnevnim vnosom proizvoda.

Obrazložitev

WHO priporoča večji vnos alfalinoleinske kisline. Številne nacionalne in regionalne 
prehrambene smernice priporočajo, da povečamo vnos maščobnih kislin Omega 3.

Predlog spremembe 42
Priloga, oddelek z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“

Trditev, ki navaja, da v živilu ni dodanega 
sladkorja, in katera koli trditev s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le, če 
proizvod ne vsebuje dodanih 
monosaharidov ali disaharidov ali katerega 
koli drugega živila, ki se uporablja zaradi 
sladilnih lastnosti.

Trditev, ki navaja, da v živilu ni dodanega 
sladkorja, in katera koli trditev s podobnim 
pomenom za potrošnika, lahko velja le, če 
proizvod ne vsebuje dodanih 
monosaharidov ali disaharidov ali katerega 
koli drugega živila, ki se uporablja zaradi 
sladilnih lastnosti, z izjemo sladil iz 
Direktive 94/35/ES.

Obrazložitev

Za zagotavljanje doslednosti z drugimi določili.



PR\553203SL.doc PE 353.302v02-00

SL SL

OBRAZLOŽITEV

Introduction

A healthy diet forms the basis for good health, which explains the growing interest being 
shown by consumers in the nutritional value of food. This is obliging the food industry to 
provide consumers with increasingly accurate and detailed information on the food they eat.

The implementation of a nutrition policy was one of the objectives the Commission put 
forward in its White Paper on Food Safety (COM(1999)0719). According to the White Paper, 
the Union's food policy should be built around high food safety standards which serve to 
protect and promote the health of the consumer. Such protection should not be confined to 
ensuring food safety but should also embrace the nutritional impact of food, since it has been 
scientifically proved that an appropriate and varied diet is an essential factor in good health 
and general well-being.

Commission proposal

In July 2003 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for a 
regulation on health claims made on food. It covers optional claims about the nutritional value 
of foods or their beneficial effects on health or well-being.

The main objectives of the regulation on health claims are, firstly, to ensure consumer 
protection and food safety, and then to ensure the free movement of food products. The 
overall aim is to achieve the highest possible degree of health protection by ensuring that 
products are safe to eat and may be chosen on the basis of accurate information. As things 
currently stand, the information consumers require in order to make a choice is not always 
clear and readily-accessible.

By means of this regulation, the Commission is seeking to establish a new regulatory 
framework for nutrition and health claims, authorising:

• the use of nutrition claims, provided that they comply with the provisions set out in the 
annex containing a list of nutrition claims and specific conditions for the use thereof;

• the use of health claims, subject to an authorisation procedure.

The Commission is proposing to draw up under the comitology procedure specific nutrient 
profiles for foods or categories of foods and to adopt a Community list of health claims, 
describing the generally-accepted role of a nutrient or other substances, on the basis of 
proposals submitted by the Member States.

The role of the European Food Safety Agency (EFSA) will be enhanced through close 
involvement in the various stages and procedures in this process.
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Remarks on the amendments

Nutrient profiles

The first remark to be made concerns Article 4, on conditions governing, rather than 
restrictions on, the use of nutrition and health claims for foods or certain categories of foods. 
On the basis of this positive approach to the matter, nutrient profiles will be drawn up on the 
basis of the overall composition of a food and the nutrients that it contains. The aim is to 
encourage consumers (either the population in general or, where appropriate, specific 
population groups, including children) to eat a balanced diet. The direct references to content 
levels of nutrients such as fats, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium 
have been removed.

The Commission proposal provides for the establishment of nutrient profiles within a period 
of 18 months. Your rapporteur proposes a longer period of up to 24 months for the 
establishment of nutritional criteria. This should allow the EFSA more time to deliver its 
opinion after having consulted scientific experts. It is extremely important for the nutritional 
criteria to be drawn up on a sound scientific basis. Your rapporteur is willing to endorse the 
comitology procedure if Parliament is included in the process of consulting interested parties.

An effective strategy for helping consumers to choose a good diet in full knowledge of the 
facts is not one that classifies foods or categories thereof into 'good' and 'bad' food. It is 
generally accepted and scientifically agreed that there is no such thing as 'good' or 'bad' foods; 
there are only good or bad diets.

Health claims

Given that nutrition and health claims should be based on generally-accepted scientific 
knowledge and that the regulation also provides for an assessment by the EFSA, all claims 
that meet these general criteria should be permitted.

However, we consider it best to avoid over-general claims and that those referring to 
psychological functions and behaviour should be strictly regulated. However, where claims 
refer to cognitive functions, which are easier to assess objectively, a different approach is 
justifiable. At the same time, we should not be deterred by the difficulties involved in proving 
the effect of certain nutrients or other substances on behaviour. Research in this area is 
advancing, although in some cases not as quickly as we would like.

With respect to claims coming under Article 11, a distinction should be made between two 
situations. Some claims can lead consumers into dangerous situations - particularly by 
seriously disturbing the balance of their diets - and should not be permitted. Other claims, 
such as those referring to weight control, should be made subject to special authorisation. It 
would appear desirable to permit the use of scientifically-verifiable claims relating to the 
sense of satiety or reduction in the sense of hunger afforded by a given food. Obesity is fast 
becoming a major problem in modern-day societies, and we expect the Commission to submit 
a proposal for revision of Directive 96/8/EC at the earliest opportunity.
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Finally, claims referring to doctors' or other health professionals' opinions, or those of 
associations of various kinds,  should be permitted only on a restricted basis, i.e. where they 
refer, on the basis of common criteria, to associations that have been duly recognised (at least 
by the Member State concerned). Cooperation between health professionals and the 
competent authorities cannot but be of benefit to consumers.

Authorisation procedure

While we agree that there is a need for an authorisation procedure, we have reservations 
about:

- the fact that the time limits set, be it by the Commission or by the EFSA, will be for 
guidance only;
- the failure to make provision for data to be duly protected in cases where, for example, 
authorisation is refused;
- the role of the national authorities and their relationship with the EFSA.

In the interests of legal certainty and in order to ensure a rapid authorisation procedure, the 
time limits laid down should be short and mandatory, while keeping open the option of 
concluding agreements under which the data may be used in accordance with intellectual 
property legislation. Furthermore, if the EFSA is to have central responsibility for the 
procedure, it must be possible for applications to be filed at national level via the competent 
national authorities, so as to streamline the procedure, particularly for SMEs.

The annex

A number of new claims should be added to the annex, because they send out a clear and 
positive message to the food industry and will enable the regulation to be implemented more 
rapidly. Claims concerning Omega 3 fatty acids and unsaturated, monounsaturated and 
polyunsaturated fat have been added.

Conclusions

While the rapporteur cannot endorse all of the Commission's proposals, she does give the 
Commission credit for having submitted what is a much-needed and timely proposal. It must 
be remembered, however, that an intense debate was already held on the matter during the last 
parliamentary term and we are therefore not starting from scratch here. I should like to draw 
attention in this connection to the excellent work carried out by Mauro Nobilia as rapporteur 
for this proposal during the last parliamentary term. In the meantime, the Council has made a 
lot of progress in its discussions on the proposal, something which will in no way invalidate a 
strong EP position on the matter.
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