
Priloga 2.2 

 
SEZNAM ŽIVIL, KI SE JIM NE SMEJO DODAJATI BARVILA, RAZEN ČE JE TO 

DRUGAČE DOLOČENO V PRILOGAH 2.2, 2.3 IN 2.4 TEGA PRAVILNIKA 
 

V živilih iz spodaj navedenega seznama je dopustna prisotnost barvil po principu 
prenesene snovi (carry over), kadar izdelki vsebujejo sestavine z barvili, ki jih 
sestavine smejo zakonito vsebovati. 

 
1. Nepredelana živila  

2. Vse stekleničene vode ali predpakirane vode   
3. Mleko, delno posneto ali posneto mleko, pasterizirano ali sterilizirano (vključujoč 

UVT sterilizacijo) (nearomatizirano)   
4. Čokoladno mleko  

5. Fermentirano mleko (nearomatizirano)  
6. Konzervirano mleko (po predpisu o dehidriranem konzerviranem mleku)   
7. Pinjenec (nearomatiziran)  
8. Smetana in smetana v prahu (nearomatizirana)  
9. Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora  

10. Jajca in jajčni izdelki  

11. Moka in drugi mlevski izdelki in škrobi   
12. Kruh in podobni izdelki  

13. Testenine in njoki   
14. Sladkorji, vključno z vsemi monosaharidi in disaharidi   
15. Paradižnikova mezga in paradižnik v pločevinkah in kozarcih   
16. Omake na osnovi paradižnika   
17. Sadni sok (po predpisu o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov) in 

sadni nektar ter zelenjavni sok  
18. Sadje, zelenjava (vključno s krompirjem) in gobe - v pločevinkah, kozarcih ali posušene; 

sadni in zelenjavni izdelki (tudi krompir) in gobe   
19. Ekstra džemi, ekstra želeji, domača marmelada, ekstra domača marmelada in 

sladka kostanjeva kaša (po predpisu o kakovosti sadnih džemov, želejev, 
marmelad in sladkane kostanjeve kaše), Creme de pruneaux  

20. Ribe, mehkužci in raki, meso, perutnina in divjačina in njihovi izdelki, razen gotovih 
jedi, ki vsebujejo te sestavine   

21. Izdelki na osnovi kakava in sestavine čokolade v čokoladnih izdelkih (po predpisu o 
kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov) 

22. Pražena kava, čaj, cikorija; izvlečki čaja in cikorije; čaj, izdelki iz rastlin, plodov in 
žit za poparke, kot tudi mešanice in instant mešanice teh izdelkov  

23. Sol, nadomestki soli, začimbe in mešanice začimb   
24. Vino in drugi izdelki iz grozdja in vina (kot so definirani v Uredbi Sveta (ES) 

št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in 

o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode) (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 

299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo Evropskega parlamenta in 

Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede 

razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji 

(COD(2008)0183), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES) 

25. Pijače iz sadnih žganj, Korn, Kornbrand, sadna žganja, Ouzo, Grappa, Tsikoudia from 

Crete, Tsipouro from Macedonia, Tsipouro from Thessaly, Tsipouro from Tyrnavos, 

Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque 

nationale luxembourgeoise, London gin (kot so definirane v Uredbi (ES) št. 110/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, 

predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi 

Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89) (UL L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič 

spremenjeni z Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za 



uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 

2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, 

str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES) 

26. Sambuca, Maraschino in Mistra (kot so definirane v Uredbi Komisije (EGS) 

št. 1180/1991 z dne 6. maja 1991 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1014/90 o določitvi 

podrobnih izvedbenih pravil za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač) (UL L št. 

115 z dne 8. 5. 1991, str. 5), zadnjič spremenjeni s Sporazumom o Evropskem 

gospodarskem prostoru - Priloga I - Veterinarske in fitosanitarne zadeve - Seznam iz 

člena 17 (UL L št. 1 z dne 3. 1. 1994, str. 220), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 

1180/1991/EGS)   
27. Sangria, Clarea in Zurra (kot so navedene v Uredbi Sveta (EGS) št. 1601/1991 z dne 

10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev 

aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač 

iz vinskih proizvodov) (UL L št. 149 z dne 14. 6. 1991, str. 1), zadnjič spremenjeni z 

Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 

aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih 

ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 

110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), (v 

nadaljnjem besedilu: Uredba 1601/1991/EGS)  

28. Vinski kis  

29. Hrana za dojenčke in majhne otroke v skladu s predpisom, ki ureja živila za posebne 

prehranske namene, vključno s hrano za posebne zdravstvene namene za dojenčke in 

majhne otroke)  

30. Med  

31. Slad in izdelki z dodatkom slada  

32. Zorjen in nezorjen sir (nearomatiziran)  

33. Maslo iz ovčjega in kozjega mleka  


