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21.10.2015 A8-0046/116 

Predlog spremembe  116 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

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

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 27(3). 

Navedeni delegirani akt se sprejme v 

skladu s členom 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Predlog spremembe  117 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

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

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 –uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija v treh mesecih od datuma objave 

mnenja agencije EFSA predloži odboru iz 

člena 27(1) osnutek izvedbenega akta o 

odobritvi dajanja tradicionalnega živila iz 

tretje države na trg Unije in posodobitvi 

seznama Unije, pri čemer upošteva 

naslednje: 

Na Komisijo se v treh mesecih od datuma 

objave mnenja agencije prenese 

pooblastilo, da predloži osnutek 

delegiranega akta o odobritvi dajanja 

tradicionalnega živila iz tretje države na trg 

Unije in posodobitvi seznama Unije, pri 

čemer upošteva naslednje: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Predlog spremembe  118 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

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

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 27(3). 

Navedeni delegirani akt se sprejme v 

skladu s členom 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Predlog spremembe  119 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

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

Predlog uredbe 

Člen 23a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23a 

 Posebne pravice držav članic 

 1. Kadar ima država članica na podlagi 

novih informacij ali ponovne presoje 

obstoječih informacij utemeljene razloge 

za mnenje, da uporaba živila ali živilske 

sestavine, ki je v skladu s to uredbo, 

ogroža zdravje ljudi ali okolje, lahko ta 

država članica začasno omeji ali ustavi 

trgovanje in uporabo tega živila ali 

živilske sestavine na svojem ozemlju. O 

tem nemudoma obvesti druge države 

članice in Komisijo ter navede razloge za 

svojo odločitev. 

 2. Komisija v tesnem sodelovanju z 

agencijo EFSA čim prej preuči razloge iz 

odstavka 1 in sprejme ustrezne ukrepe. 

Država članica, ki je sprejela odločitev iz 

odstavka 1, jo lahko izvaja do začetka 

veljavnosti teh ukrepov. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Predlog spremembe  120 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

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

Predlog uredbe 

Člen 26a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 26a 

 Izvajanje pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

 2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz členov 9(3), 11(1) in 17(1) se 

prenese na Komisijo za obdobje petih let 

od datuma začetka veljavnosti te uredbe. 

Komisija pripravi poročilo o prenesenem 

pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za 

enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet ne nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred 

koncem vsakega obdobja. 

 3. Pooblastilo iz členov 9(3), 11(1) in 

17(1) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. Z odločitvijo o 

preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila, naveden v tej odločitvi. 

Odločitev začne učinkovati dan po njeni 
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objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je v njej določen. 

Odločitev ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 

akt, o tem istočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet. 

 5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členi 9(3), 11(1) in 17(1), začne veljati le, 

če niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku 

dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 

Ta rok se na pobudo Evropskega 

parlamenta ali Sveta podaljša za dva 

meseca. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Predlog spremembe  121 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

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

Predlog uredbe 

Člen 29a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 29a 

 Prehodni ukrepi za živila, pridobljena iz 

kloniranih živali in njihovih potomcev 
 

 Dokler ne začne veljati posebna 

zakonodaja o živilih, pridobljenih iz 

kloniranih živali in njihovih potomcev, se 

pri tovrstnih živilih, danih na trg v Uniji, 

vključno z uvoženimi živili, navede 

naslednje opozorilo za končnega 

potrošnika: „Živilo, pridobljeno iz 

kloniranih živali/potomcev kloniranih 

živali.“ Pri predpakiranih živilih se to 

opozorilo navede v obliki oznake, v vseh 

drugih primerih pa se navede v drugem 

spremnem gradivu. 

Or. en 

 

 


