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Predlog spremembe 126
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) Pri izvajanju politik Unije bi bilo treba 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi. Po potrebi bi bilo treba primerno 
pozornost nameniti varstvu okolja in 
dobremu počutju živali.

(2) Pri izvajanju politik Unije bi bilo treba 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi. Po potrebi bi bilo treba primerno 
pozornost nameniti varstvu okolja in 
dobremu počutju živali ter pri tem 
upoštevati, da so živali domnevno zmožne 
misliti in čutiti.

Or. en

Obrazložitev

Raven domnevne zmožnosti živali, da mislijo in čutijo, se od vrste do vrste razlikuje, kar je 
treba po potrebi ustrezno upoštevati.

Predlog spremembe 127
Elena Oana Antonescu

Stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

(6) Treba bi bilo tudi pojasniti, da se mora 
živilo šteti za novo, če se proizvaja s 
tehnologijo, ki prej še ni bila uporabljena 
za proizvodnjo živil v Uniji. V uredbi bi 
morale biti zajete zlasti najnovejše 
tehnologije pri postopkih gojenja in 
proizvodnje živil, ki vplivajo na živila in bi 
zato lahko vplivale na njihovo varnost. 
Med nova živila bi morali zato šteti živila 
iz živali in njihovih mladičev, proizvedena 
z netradicionalnimi tehnikami vzreje, in 
živila iz rastlin, proizvedena z 
netradicionalnimi tehnikami gojenja, ter 

(6) Treba bi bilo tudi pojasniti, da se mora 
živilo šteti za novo, če se proizvaja s 
tehnologijo, ki prej še ni bila uporabljena 
za proizvodnjo živil, ki se tržijo in 
uporabljajo v Uniji. V uredbi bi morale 
biti zajete zlasti najnovejše tehnologije pri 
postopkih gojenja in proizvodnje živil, ki 
vplivajo na živila in bi zato lahko vplivale 
na njihovo varnost. Med nova živila bi 
morali zato šteti živila iz živali in njihovih 
mladičev, proizvedena z netradicionalnimi 
tehnikami vzreje, in živila iz rastlin, 
proizvedena z netradicionalnimi tehnikami 
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živila, proizvedena z novimi proizvodnimi 
postopki, ki bi lahko vplivali na živila, in 
živila, ki vsebujejo ali so sestavljena iz 
namensko proizvedenih nanomaterialov. 
Živila iz novih rastlinskih sort ali živalskih 
pasem, proizvedena s tradicionalnimi 
tehnikami gojenja ali vzreje, se ne bi smela 
šteti za nova živila. Poleg tega bi bilo treba 
pojasniti, da se živila, ki izvirajo iz tretjih 
držav in ki so nova v Uniji, lahko štejejo za 
tradicionalna le, če so pridobljena v 
primarni proizvodnji, kakor je opredeljena 
v Uredbi (ES) št. 178/2002, bodisi da so 
predelana, ali nepredelana (npr. sadje, 
marmelada, sadni sok). Vendar pa živila, ki 
so pridobljena na tak način, ne bi smela 
vsebovati živil, proizvedenih iz živali ali 
rastlin, za katere se je uporabljala 
netradicionalna tehnika vzreje ali gojenja 
ali živil, proizvedenih iz mladičev takih 
živali, ter živil, za katera se uporablja nov 
proizvodni postopek.

gojenja, ter živila, proizvedena z novimi 
proizvodnimi postopki, ki bi lahko vplivali 
na živila, in živila, ki vsebujejo ali so 
sestavljena iz namensko proizvedenih 
nanomaterialov. Živila iz novih rastlinskih 
sort ali živalskih pasem, proizvedena s 
tradicionalnimi tehnikami gojenja ali 
vzreje, se ne bi smela šteti za nova živila. 
Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da se 
živila, ki izvirajo iz tretjih držav in ki so 
nova v Uniji, lahko štejejo za tradicionalna 
le, če so pridobljena v primarni 
proizvodnji, kakor je opredeljena v Uredbi 
(ES) št. 178/2002, bodisi da so predelana, 
ali nepredelana (npr. sadje, marmelada, 
sadni sok). Vendar pa živila, ki so 
pridobljena na tak način, ne bi smela 
vsebovati živil, proizvedenih iz živali ali 
rastlin, za katere se je uporabljala 
netradicionalna tehnika vzreje ali gojenja 
ali živil, proizvedenih iz mladičev takih 
živali, ter živil, za katera se uporablja nov 
proizvodni postopek.

Or. ro

Obrazložitev

Ta instrument obravnava ureditev dajanja novih živil na notranji trg, ne glede na to, ali so ta 
živila proizvedena v EU ali pod določenimi pogoji v tretjih državah. Uredba ne zajema živil, 
ki so proizvedena za trge tretjih držav.

Predlog spremembe 128
Oreste Rossi

Stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(18a) V izogib poskusom na živalih bi bilo 
treba poskuse na vretenčarjih za namene 
te uredbe izvajati samo kot skrajni ukrep. 
S to uredbo je treba poskuse na 
vretenčarjih čim bolj omejiti, zlasti 
podvajanje poskusov, ter spodbujati 
uporabo poskusnih metod, pri katerih se 
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ne uporabljajo živali, in inteligentnih 
strategij poskusov. 
Razpoložljive rezultate poskusov na 
vretenčarjih bi si bilo treba v postopku 
razvijanja novih živil izmenjavati. V 
skladu z Direktivo Sveta 86/609/EGS z 
dne 24. novembra 1986 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic 
o varstvu živali, ki se uporabljajo za 
preskusne in druge znanstvene namene1, 
je treba tudi poskuse na vretenčarjih 
nadomestiti, omejiti ali izpopolniti. 
Izvajanje te uredbe bi moralo, kolikor je 
mogoče, temeljiti na uporabi ustreznih 
alternativnih poskusnih metod. Komisija 
bi morala najpozneje sedem let po začetku 
veljavnosti te uredbe ponovno pregledati 
pravila o varstvu podatkov za rezultate 
poskusov na vretenčarjih in pravila po 
potrebi spremeniti. 
1 UL L 358, 18.12.1986, str. 1.

Or. it

Obrazložitev

Brez dvojnih poskusov na primer ne bi bilo več mogoče sprožiti pojava novih tumorjev pri 
živali, zaradi česar ne bi mogli oceniti morebitnih učinkov na zdravje v drugem ali tretjem 
ciklusu terapije. Treba je upoštevati, da se tumorji znova pojavijo pri vsaj 30 % osebah, ki so 
prestali operativne posege zaradi tumorjev ali sarkomov. Opuščanje teh poskusov na živalih 
bi pomenilo, da bi bili izvedeni neposredno na pacientih.

Predlog spremembe 129
Pilar Ayuso in Renate Sommer

Stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(19a) V postopku odobritve je treba kot del 
obvladovanja tveganja upoštevati etične in 
okoljske vidike. Te vidike bi morala 
oceniti evropska skupina za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah oziroma 
Evropska agencija za okolje.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe deloma znova uvaja predlog spremembe 23 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe 130
Oreste Rossi

Stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Stališče Sveta Predlog spremembe

(22) Če so tradicionalna živila iz tretjih 
držav, vključena v seznam tradicionalnih 
živil iz tretjih držav, bi moralo biti 
omogočeno, da se dajo na trg v Uniji pod 
pogoji, ki ustrezajo pogojem, pod katerimi
so dokazane pretekle izkušnje o varni 
uporabi hrane. Pri oceni varnosti in 
ravnanju s tradicionalnimi živili iz tretjih 
držav bi bilo treba upoštevati pretekle 
izkušnje o varni uporabi v državi 
njihovega porekla. Pretekle izkušnje o 
varni uporabi živila ne bi smele 
vključevati neživilske rabe ali rabe, ki ni 
povezana z običajno prehrano.

(22) Pri oceni varnosti in ravnanju s 
tradicionalnimi živili iz tretjih držav bi bilo 
treba upoštevati veljavne predpise EU.

Or. it

Obrazložitev

Izogniti se je treba uvozu in dajanju na trg proizvodov, ki ne ustrezajo predpisom EU ali pa 
so deloma ali v celoti pridobljeni iz ogroženih živalskih ali rastlinskih vrst.

Predlog spremembe 131
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 34

Stališče Sveta Predlog spremembe

(34) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s 

črtano
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členoma 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES 
z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov 
za uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil1.
1UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

Or. en

Predlog spremembe 132
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 35

Stališče Sveta Predlog spremembe

(35) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastilo za razjasnitev določenih 
opredelitev pojmov, da se na podlagi 
ustreznih meril zagotovi usklajeno 
izvajanje zadevnih določb v državah 
članicah, vključno z opredelitvijo 
"namensko proizvedenega 
nanomateriala" ob upoštevanju 
tehničnega in znanstvenega napredka, ter 
netradicionalne tehnike vzreje živali, tudi 
tehnik, ki se uporabljajo za nespolno 
reprodukcijo genetsko identičnih živali, ki 
se pred 15. majem 1997 niso uporabljale v 
proizvodnji hrane v Uniji. Komisiji bi bilo 
treba podeliti tudi pooblastilo za sprejetje 
veh primernih prehodnih ukrepov in za 
posodobitev seznama tradicionalnih živil 
iz tretjih držav in seznama Unije.

črtano

Or. en



PE440.200v01-00 8/18 AM\812695SL.doc

SL

Predlog spremembe 133
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 36

Stališče Sveta Predlog spremembe

(36) Poleg tega bi bilo Komisiji treba 
podeliti pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije glede 
meril, v skladu s katerimi se za živilo lahko 
šteje, da se je pred 15. majem 1997 v Uniji 
v pomembnem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi. Še zlasti je pomembno, da
se Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu posvetuje z eksperti, kar je v skladu z 
njenimi obvezami iz Sporočila Komisije z 
dne 9. decembra 2009 o izvajanju člena 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(36) Komisiji bi bilo treba podeliti 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije glede meril, v 
skladu s katerimi se za živilo lahko šteje, 
da se je pred 15. majem 1997 v Uniji v 
pomembnem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi, za to da določi, ali vrsta 
živila sodi na področje uporabe te uredbe, 
za prilagoditev opredelitve „namensko 
proizvedenih nanomaterialov“ v skladu s 
tehničnim in znanstvenim napredkom ter 
opredelitvami, ki bodo v prihodnje 
sprejete na mednarodni ravni, za pravila 
za nadaljnje ukrepanje v primerih, kjer 
Komisija nima informacij o uporabi živila 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997, 
kakor tudi za pravila o uporabi člena 4(1) 
in posodobitev seznama Unije. Zlasti je
pomembno, da Komisija med svojim 
pripravljalnim delom izvede ustrezna 
posvetovanja, tudi s strokovnjaki.

Or. en

Predlog spremembe 134
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2b) Po potrebi in ob upoštevanju 
področja uporabe, določenega v tem 
členu, Komisija lahko sprejme delegirane 
akte v skladu s členom 21 in pod pogoji iz 
členov 22 in 23 ter tako določi, ali vrsta 
živila sodi na področje uporabe te uredbe. 
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Kadar lahko novo živilo na človeško telo 
učinkuje podobno kot zdravilo, lahko 
Komisija Evropsko agencijo za zdravila 
(EMEA) zaprosi za mnenje o tem, ali 
živilo sodi na področje uporabe 
Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o postopkih Skupnosti za pridobitev 
dovoljenja za promet in nadzor zdravil za 
humano in veterinarsko uporabo ter o 
ustanovitvi Evropske agencije za zdravila1

in tako ne na področje uporabe te uredbe.
1 UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 91 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe 135
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme nadaljnja 
merila za pojasnitev opredelitev iz podtočk 
(i) do(iv) točke (a), ter iz točk (c), (d) in (e) 
odstavka 2 tega člena v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 19(2).

3. Glede na številne opredelitve 
nanomaterialov, ki so jih objavili različni 
organi na mednarodni ravni, ter stalen 
tehnični in znanstveni razvoj na področju 
nanotehnologij Komisija s sprejetjem 
delegiranih aktov v skladu s členom 21 in 
pod pogoji iz členov 22 in 23 prilagodi 
točko (c) odstavka 2 tega člena v skladu s 
tehničnim in znanstvenim napredkom ter 
opredelitvami, ki bodo v prihodnje 
sprejete na mednarodni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Predloga spremembe 92 in 35 iz prve obravnave EP.
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Predlog spremembe 136
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Pristojni organ se po potrebi lahko 
posvetuje z drugimi pristojnimi organi in 
Komisijo o obsegu, v katerem se je živilo 
uporabljalo za prehrano ljudi v Uniji pred 
15. majem 1997. Odgovori na tovrstna 
posvetovanja se posredujejo tudi Komisiji. 
Komisija povzame prejete odgovore in 
pristojnim organom posreduje ugotovite 
posvetovanj.

3. Komisija za zagotovitev celovitosti 
informacij o razvrstitvi novega živila 
najpozneje ...* z delegiranimi akti v 
skladu s členom 21 in pod pogoji iz 
členov 22 in 23 sprejme pravila za 
nadaljnje ukrepanje v primerih, kjer nima 
informacij o uporabi živila za prehrano 
ljudi pred 15. majem 1997.

* Šest mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 40 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe 137
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme izvedbena 
pravila za odstavek 3 tega člena v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 19(2).

4. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 21 in pod pogoji iz 
členov 22 in 23 sprejme podrobna 
navodila o uporabi odstavka 1, zlasti glede 
vrste informacij, ki jih Komisija lahko 
zbira od držav članic in/ali nosilcev 
živilske dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Člen 4(2) iz dokumenta Komisije.
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Predlog spremembe 138
Pilar Ayuso in Renate Sommer

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 8 – točka c a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ca) pri obvladovanju tveganja se 
upošteva mnenje Evropske agencije za 
okolje o škodljivem vplivu proizvodnega 
postopka in običajne uporabe na okolje, ki 
je objavljeno najpozneje na dan objave 
ocene, ki jo izvede EFSA;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe deloma znova uvaja predlog spremembe 47 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe 139
Pilar Ayuso in Renate Sommer

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 8 – točka c b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(cb) pri obvladovanju tveganja se 
upošteva mnenje evropske skupine za 
etiko v znanosti in novih tehnologijah o 
morebitnih etičnih zadržkih, ki je 
objavljeno najpozneje na dan objave 
ocene, ki jo izvede EFSA;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe deloma znova uvaja predlog spremembe 48 iz prve obravnave EP.
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Predlog spremembe 140
Daciana Octavia Sârbu

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 8 – točka c c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(cc) v primeru, da ni pridobljeno iz 
kloniranih živali ali njihovih potomcev.

Or. en

Obrazložitev

Parlament v poročilu za prvo obravnavo izrecno podpira prihodnjo zakonodajo, da se 
prepove dajanje na trg EU takšnih živil. S tem predlogom spremembe bi bilo zagotovljeno, da 
takšna živila ne bi bila dana na trg pred predložitvijo takšne zakonodaje.

Predlog spremembe 141
Pilar Ayuso in Renate Sommer

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Živila, za katera so bili uporabljeni 
proizvodni postopki, ki zahtevajo posebne 
metode za ocenjevanje tveganja (npr. 
živila, ki vsebujejo namensko proizvedene 
nanomateriale), se lahko uvrstijo na 
seznam Skupnosti, če so na voljo ustrezne 
metode za ocenjevanje tveganja in so po 
mnenju EFSE primerne za izvedbo ocene 
o varnosti uporabe takšnega živila.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe deloma znova uvaja predlog spremembe 50 iz prve obravnave EP.
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Predlog spremembe 142
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Seznam Unije se posodablja v skladu s 
postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008 in 
po potrebi v skladu s členom 16 te uredbe.

1. Komisija seznam Unije posodablja v 
skladu s postopkom iz Uredbe (ES) 
št. 1331/2008, med drugim tudi v primeru 
varstva podatkov iz člena 16. Z 
odstopanjem od odstavkov 4 do 6 člena 7 
Uredbe (ES) št. 1331/2008 se uredba o 
posodobitvi seznama Unije sprejme z 
delegiranimi akti v skladu s členom 21 in 
pod pogoji iz členov 22 in 23. Komisija 
seznam Unije objavi na posebni strani 
svojega spletnega mesta.

Or. en

Obrazložitev

Člen 7(4) iz dokumenta Komisije.

Predlog spremembe 143
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek 2 g (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

2g. Pred koncem roka iz člena 16(1) se 
seznam Unije posodobi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, če odobreno 
živilo še vedno izpolnjuje pogoje iz te 
uredbe, tako da posebne navedbe iz 
točke (g) odstavka 2 tega člena niso več 
vključene.

Or. en

Obrazložitev

Člen 7(4) iz dokumenta Komisije.
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Predlog spremembe 144
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek 2 h (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

2h. Za namene posodobitve seznama 
Unije z vključitvijo novega živila, če novo 
živilo ni sestavljeno iz živila, za katerega 
veljajo določbe o varstvu podatkov iz 
člena 16, ali če takega živila ne vsebuje, 
ter:
(a) je novo živilo po sestavi, presnovi in 
ravni neželenih snovi enakovredno 
obstoječim živilom;
ali
(b) novo živilo vsebuje živilo, predhodno 
odobreno za uporabo v Uniji, ali je iz 
njega sestavljeno, in kadar se pri novi 
predvideni uporabi lahko pričakuje, da se 
pri potrošnikih, tudi tistih iz ranljivih 
skupin, ne bo bistveno povečal vnos,
se postopek obveščanja iz člena 11 te 
uredbe uporablja smiselno in ne glede na 
odstavek 1 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 86 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe 145
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 11 – odstavka 6 in 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Zainteresirana stran lahko umakne 
zahtevek v kateri koli fazi postopka.

6. Komisija za zagotovitev neoviranega 
delovanja postopka obveščanja iz tega 
člena najpozneje ...* z delegiranimi akti v 
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skladu s členom 21 in pod pogoji iz 
členov 22 in 23 sprejme podrobna 
navodila o uporabi tega člena.

7. Komisija sprejme do…* podrobna 
pravila za izvajanje tega člena, v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 19(2).
* UL: Prosim vstavite datum: 2 leti po dnevu 
začetka veljavnosti te uredbe.

*Šest mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 146
Elena Oana Antonescu

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) Proizvajalec takoj obvesti Komisijo o: (2) Proizvajalec ali pristojni organ takoj 
obvesti Komisijo o: 

Or. ro

Obrazložitev

Obvezno posredovanje dodatnih informacij, ki bi lahko vplivale na oceno o tem, ali je novo 
živilo varno za uporabo, ne sme biti prepuščeno samo zainteresiranim stranem (v tem primeru 
proizvajalcu), ker ni v proizvajalčevem interesu, da zagotovi informacije, na podlagi katerih 
novo živilo morda ne bi bilo dodano na seznam EU. Uredba mora zato zagotoviti, da 
Komisija nove znanstvene ali tehnične podatke o novem živilu prejme po drugih kanalih, če 
teh informacij ne zagotovi proizvajalec.

Predlog spremembe 147
Elena Oana Antonescu

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 17 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) seznama Unije iz člena 7(1) in seznama 
tradicionalnih živil iz tretjih držav iz 
člena 7(2) na enotni posebni strani 
spletnega mesta Komisije;

(a) seznama Unije iz člena 7(1) in seznama 
tradicionalnih živil iz tretjih držav iz 
člena 7(2) na enotni posebni strani 
spletnega mesta Komisije v vseh uradnih 
jezikih EU;
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Or. ro

Predlog spremembe 148
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 21

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz člena 20 
za obdobje petih let po začetku veljavnosti 
te uredbe. Komisija predloži poročilo o 
prenesenih pooblastilih najpozneje šest 
mesecev pred koncem zadevnih petih let. 
Veljavnost prenesenega pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če ga Evropski parlament ali Svet 
prekliče v skladu s členom 22. 

1. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz členov
2(2b), 3(3), 4(3), 4(4), 9(1), 11(6) in 20 za 
obdobje petih let po začetku veljavnosti te 
uredbe. Komisija predloži poročilo o 
prenesenih pooblastilih najpozneje šest 
mesecev pred koncem zadevnih petih let. 
Veljavnost prenesenega pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če ga Evropski parlament ali Svet 
prekliče v skladu s členom 22. 

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

3. Za pooblastilo Komisiji za sprejemanje 
delegiranih aktov veljajo pogoji, določeni v 
členih 22 in 23.

3. Za pooblastilo Komisiji za sprejemanje 
delegiranih aktov veljajo pogoji, določeni v 
členih 22 in 23.

Or. en

Predlog spremembe 149
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 22

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
prekliče prenos pooblastila iz člena 20.

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadarkoli prekliče prenos pooblastila iz 
členov 2(2b), 3(3), 4(3), 4(4), 9(1), 11(6) 
in 20.

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 2. Institucija, ki je začela notranji postopek 
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o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, 
o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo 
najpozneje mesec dni pred sprejetjem 
končne odločitve, ter navede prenesena 
pooblastila, ki bi se lahko preklicala, ter 
razloge za njihov preklic.

o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, 
si prizadeva, da o tem obvesti drugo 
institucijo in Komisijo v doglednem času 
pred sprejetjem končne odločitve, ter 
navede prenesena pooblastila, ki bi se 
lahko preklicala, ter morebitne razloge za 
njihov preklic.

3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tej odločitvi. Odločitev začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tej odločitvi. Odločitev začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 150
Kartika Tamara Liotard

Stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 23

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja zoper delegirani akt v treh
mesecih od datuma uradnega obvestila.

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja zoper delegirani akt v dveh
mesecih od datuma uradnega obvestila.
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.

2. Če do izteka tega roka niti Evropski 
parlament niti Svet ne ugovarja zoper 
delegirani akt ali če pred tem datumom 
Evropski parlament in Svet obvestita 
Komisijo o odločitvi, da zoper delegirani 
akt ne ugovarjata, začne delegirani akt 
veljati z dnem, ki je v njem določen.

2. Če do izteka tega roka niti Evropski 
parlament niti Svet ne ugovarja zoper 
delegirani akt, se ta objavi v Uradnem listu 
Evropske unije in začne veljati na tam 
navedeni datum.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom tega roka, če sta Evropski 
parlament in Svet obvestila Komisijo o 
odločitvi, da delegiranemu aktu ne bosta 
ugovarjala.

3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarja 
zoper delegirani akt, ta ne začne veljati. 

3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarja 
zoper delegirani akt, ta ne začne veljati. 
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Institucija, ki zoper delegirani akt ugovarja, 
svojo odločitev utemelji.

Institucija, ki zoper delegirani akt ugovarja, 
svojo odločitev utemelji.

Or. en


