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21.10.2015 A8-0046/92 

Predlog spremembe  92 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Za vitamine, minerale in druge snovi, ki 

se uporabljajo v prehranskih dopolnilih ali 

ki se dodajajo živilom, med drugim tudi 

začetnim formulam za dojenčke in 

nadaljevalnim formulam za dojenčke in 

majhne otroke, žitnim kašicam in otroški 

hrani za dojenčke in majhne otroke, 

živilom za posebne zdravstvene namene in 

popolnim prehranskim nadomestkom za 
nadzor nad telesno težo, veljajo pravila iz 

Direktive 2002/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) 

št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in 

Sveta in iz Uredbe (EU) No 609/2013 

Evropskega Parlamenta in Sveta. Navedene 

snovi bi bilo prav tako treba oceniti v 

skladu s pravili iz te uredbe, če spadajo v 

opredelitev novih živil iz te uredbe. 

(8) Za vitamine, minerale in druge snovi, ki 

se uporabljajo v prehranskih dopolnilih ali 

ki se dodajajo živilom, in za popolne 

prehranske nadomestke za nadzor nad 

telesno težo veljajo določbe Direktive 

2002/46/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta
17

, Uredbe (ES) št. 1925/2006 

Evropskega Parlamenta in Sveta
18

 in 

Uredbe (EU) št 609/2013 Evropskega 

Parlamenta in Sveta
19

. Navedene snovi bi 

bilo prav tako treba oceniti v skladu s 

pravili iz te uredbe, če spadajo v 

opredelitev novih živil iz te uredbe. 

Začetne formule za dojenčke in 

nadaljevalne formule za dojenčke in 

majhne otroke, žitne kašice in otroška 

hrana za dojenčke in majhne otroke ter 

živila za posebne zdravstvene namene bi 

morala urejati posebna uredba, saj 

zadevajo izrazito ranljive potrošnike. 

  

__________________ __________________ 

17
 Direktiva 2002/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o 

približevanju zakonodaj držav članic o 

prehranskih dopolnilih (UL L 183, 

12.7.2002, str. 51). 

17
 Direktiva 2002/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o 

približevanju zakonodaj držav članic o 

prehranskih dopolnilih (UL L 183, 

12.7.2002, str. 51). 

18
 Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, 

18
 Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, 
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mineralov in nekaterih drugih snovi 

živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26). 

mineralov in nekaterih drugih snovi 

živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26). 

19
 Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 

živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim 

otrokom, živilih za posebne zdravstvene 

namene in popolnih prehranskih 

nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter 

razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, 

direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 

2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 

2009/39/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 

in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, 

str. 35). 

19
 Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 

živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim 

otrokom, živilih za posebne zdravstvene 

namene in popolnih prehranskih 

nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter 

razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, 

direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 

2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 

2009/39/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 

in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, 

str. 35). 

Or. fr 

Obrazložitev 

Izrazita ranljivost dojenčkov, majhnih otrok in bolnikov upravičuje uredbo s prilagojenim in 

drugačnim besedilom od sedanjega. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Predlog spremembe  93 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba določa pravila za dajanje 

novih živil na trg Unije, da se zagotovi 

učinkovito delovanje notranjega trga in 

hkrati visoka raven varovanja zdravja ljudi 

in interesov potrošnikov. 

1. Ta uredba določa pravila za dajanje 

novih živil na trg Unije, da se zagotovi 

visoka raven varovanja zdravja ljudi in 

živali ter zaščitijo interesi potrošnikov. 

Prav tako velja za proizvode, namenjene 

za prehrano ljudi in živali, bodisi rejnih 

ali hišnih. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Predlog spremembe  94 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Ta uredba prepoveduje dajanje na trg 

nanomaterialov, namenjenih za prehrano 

ljudi in živali, ter dajanje na trg živil, ki 

vsebujejo nanomateriale
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Prepoved nanomaterialov za 

prehranske namene velja za vse besedilo. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Predlog spremembe  95 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

c) dodatne posebne zahteve za označevanje 

zaradi obveščanja končnega potrošnika o 

vseh posebnih značilnostih ali lastnostih 

živil, kot so sestava, hranilna vrednost ali 

hranilni učinki in predvidena uporaba 

živila, zaradi katerih novo živilo ni več 

enakovredno obstoječemu živilu, ali o 

posledicah za zdravje nekaterih skupin 

prebivalstva; 

c) dodatne posebne zahteve za označevanje 

zaradi obveščanja končnega potrošnika o 

vseh posebnih značilnostih ali lastnostih 

živil, kot so sestava, zlasti prisotnost 

nanomaterialov, na katere opozarja napis 

„vsebuje nanomateriale”, hranilna 

vrednost ali hranilni učinki in predvidena 

uporaba živila, zaradi katerih novo živilo ni 

več enakovredno obstoječemu živilu, ali o 

posledicah za zdravje nekaterih skupin 

prebivalstva; 

Or. fr 

 

 


