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Predlog spremembe 11
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 290(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa: „V zakonodajnih 
aktih se izrecno opredelijo cilji, vsebina, 
področje uporabe in trajanje pooblastila“.

Or. en

Predlog spremembe 12
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Čeprav priloge k direktivam 
1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES in 
2001/114/ES vsebujejo tehnične elemente, 
ki jih bo morda treba prilagoditi ali 
posodobiti, da bi se upošteval razvoj 
ustreznih mednarodnih standardov, 
navedene direktive Komisiji ne podeljujejo 
ustreznih pooblastil za takojšnjo 
prilagoditev ali posodobitev navedenih 
prilog, da bi se upošteval razvoj 
mednarodnih standardov. Obenem 
Direktiva 1999/4/ES Komisiji ne podeljuje 
ustreznih pooblastil za takojšnjo 
prilagoditev ali posodobitev njene Priloge, 
da bi se upošteval tehnični napredek, 
čeprav navedena Priloga vsebuje tehnične 
elemente, ki jih bo morda prav tako treba 
prilagoditi ali posodobiti, da bi se 
upošteval tehnični napredek. Poleg tega 
oddelka A in B(1) Priloge I k Direktivi 
2000/36/ES kljub dejstvu, da vsebujeta 
tehnične elemente, ki jih bo morda treba 

(3) Priloge k direktivam 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES in 
2001/114/ES vsebujejo tehnične elemente, 
ki jih bo morda treba prilagoditi ali 
posodobiti, da bi se upošteval razvoj 
ustreznih mednarodnih standardov. V 
kolikor se te določbe nanašajo na 
nebistvene tehnične elemente, zlasti v 
oddelkih B, C in D Priloge I Direktive 
2000/36/ES, v oddelku B Priloge I 
Direktive 2001/36/ES in v oddelku B 
Priloge III Direktive 2001/113/ES, se zdi 
primerno, da se na Komisijo v skladu s
členom 290 Pogodbe prenesejo pooblastila 
za sprejem delegiranih aktov, kar bo 
omogočilo prilagajanje Priloge 
pomembnemu razvoju na področju 
mednarodnih norm ali upoštevanje 
tehničnega napredka.
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prilagoditi ali posodobiti, da bi se 
upošteval tehnični napredek, nista zajeta
v pooblastilih Komisije za prilagajanje 
nekaterih določb navedene Priloge v
skladu s tehničnim napredkom. Za 
dosledno izvajanje direktiv 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES in 
2001/114/ES je zato Komisiji treba 
podeliti dodatna pooblastila za
prilagoditev ali posodobitev prilog k 
direktivam 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES in 2001/114/ES, da bi se 
upošteval tehnični napredek in razvoj 
mednarodnih standardov.

Or. de

Predlog spremembe 13
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov direktiv 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES in 
2001/114/ES, da bi se upošteval tehnični 
napredek in/ali po potrebi razvoj 
mednarodnih standardov, je zato treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe z naslednjim področjem uporabe 
in vsebino: glede Direktive 1999/4/ES za 
prilagoditev in posodobitev tehničnih 
značilnosti v zvezi z opisi in opredelitvami 
proizvodov v Prilogi, ki se navadno 
izrazijo v odstotkih; glede Direktive
2000/36/ES za prilagoditev in posodobitev 
tehničnih značilnosti v zvezi s prodajnimi 
imeni in opredelitvami iz oddelka A 
Priloge 1, ki se navadno izrazijo v 
odstotkih in/ali gramih, ter oddelkov B, C 
in D navedene priloge; glede Direktive 
2001/111/ES za prilagoditev in 

(4) Za dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov direktiv 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES in 
2001/114/ES, da bi se upošteval tehnični 
napredek in/ali po potrebi razvoj 
mednarodnih standardov, je zato treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe z naslednjim področjem uporabe 
in vsebino: glede Direktive 2000/36/ES za 
prilagoditev in posodobitev tehničnih 
značilnosti v zvezi z oddelki B, C in D v 
Prilogi I ter Prilogi II; glede Direktive
2001/111/ES za prilagoditev in 
posodobitev tehničnih značilnosti v zvezi z 
oddelkom B v Prilogi I; glede Direktive 
2001/113/ES za prilagoditev in 
posodobitev tehničnih značilnosti v zvezi s
Prilogo II in oddelkom B Priloge III.
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posodobitev dela A Priloge glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov ter dela B 
Priloge; glede Direktive 2001/113/ES za 
prilagoditev in posodobitev Priloge I glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov, ki se navadno 
izrazijo v gramih in/ali odstotkih, ter 
Priloge II in dela B Priloge III; glede 
Direktive 2001/114/ES za prilagoditev in 
posodobitev Priloge I glede tehničnih 
značilnosti v zvezi z opredelitvami 
proizvodov in imeni proizvodov, ki se 
navadno izrazijo v odstotkih, ter Priloge 
II.

Or. de

Predlog spremembe 14
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov direktiv 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES in 
2001/114/ES, da bi se upošteval tehnični 
napredek in/ali po potrebi razvoj 
mednarodnih standardov, je zato treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe z naslednjim področjem uporabe 
in vsebino: glede Direktive 1999/4/ES za 
prilagoditev in posodobitev tehničnih 
značilnosti v zvezi z opisi in opredelitvami 
proizvodov v Prilogi, ki se navadno 
izrazijo v odstotkih; glede Direktive 
2000/36/ES za prilagoditev in posodobitev 
tehničnih značilnosti v zvezi s prodajnimi 
imeni in opredelitvami iz oddelka A 
Priloge 1, ki se navadno izrazijo v 
odstotkih in/ali gramih, ter oddelkov B, C 
in D navedene priloge; glede Direktive 

(4) Za dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov direktiv 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES in 
2001/114/ES, da bi se upošteval tehnični 
napredek in razvoj pomembnih
mednarodnih standardov, je zato treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe z naslednjim področjem uporabe 
in vsebino: glede Direktive 1999/4/ES za 
prilagoditev in posodobitev tehničnih 
značilnosti v zvezi z opisi in opredelitvami 
proizvodov v Prilogi, ki se navadno 
izrazijo v odstotkih; glede Direktive 
2000/36/ES za prilagoditev in posodobitev 
tehničnih značilnosti v zvezi s prodajnimi 
imeni in opredelitvami iz oddelka A 
Priloge 1, ki se navadno izrazijo v 
odstotkih in/ali gramih, ter oddelkov B, C 
in D navedene priloge; glede Direktive 
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2001/111/ES za prilagoditev in 
posodobitev dela A Priloge glede tehničnih 
značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov ter dela B 
Priloge; glede Direktive 2001/113/ES za 
prilagoditev in posodobitev Priloge I glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov, ki se navadno 
izrazijo v gramih in/ali odstotkih, ter 
Priloge II in dela B Priloge III; glede 
Direktive 2001/114/ES za prilagoditev in 
posodobitev Priloge I glede tehničnih 
značilnosti v zvezi z opredelitvami 
proizvodov in imeni proizvodov, ki se 
navadno izrazijo v odstotkih, ter Priloge II.

2001/111/ES za prilagoditev in 
posodobitev dela A Priloge glede tehničnih 
značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov ter dela B 
Priloge; glede Direktive 2001/113/ES za 
prilagoditev in posodobitev Priloge I glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov, ki se navadno 
izrazijo v gramih in/ali odstotkih, ter 
Priloge II in dela B Priloge III; glede 
Direktive 2001/114/ES za prilagoditev in 
posodobitev Priloge I glede tehničnih 
značilnosti v zvezi z opredelitvami 
proizvodov in imeni proizvodov, ki se 
navadno izrazijo v odstotkih, ter Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 15
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 2
Direktiva 2000/36/ES
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo tehničnih 
značilnosti v zvezi s prodajnimi imeni in 
opredelitvami proizvodov iz oddelka A 
Priloge I ter oddelkov B, C in D navedene
Priloge, da se upošteva razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov in po potrebi 
tehnični napredek.

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo oddelkov C in D 
Priloge I, da se upošteva razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov in po potrebi 
tehnični napredek.

Or. de

Predlog spremembe 16
Kartika Tamara Liotard
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Predlog uredbe
Člen 2
Direktiva 2000/36/ES
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo tehničnih 
značilnosti v zvezi s prodajnimi imeni in 
opredelitvami proizvodov iz oddelka A 
Priloge 1 ter oddelkov B, C in D navedene 
Priloge, da se upošteva razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov in po potrebi 
tehnični napredek.

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo tehničnih 
značilnosti v zvezi s prodajnimi imeni in 
opredelitvami proizvodov iz oddelka A 
Priloge 1 ter oddelkov B, C in D navedene 
Priloge, da se upošteva razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov in tehnični 
napredek.

Or. en

Predlog spremembe 17
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 3
Direktiva 2001/111/ES
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 5 za spremembo dela A Priloge 
glede tehničnih značilnosti v zvezi z imeni 
in opredelitvami proizvodov ter dela B 
Priloge, da se upošteva razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov in po potrebi
tehnični napredek.

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 5 za spremembo dela A Priloge 
glede tehničnih značilnosti v zvezi z imeni 
in opredelitvami proizvodov ter dela B 
Priloge, da se upošteva razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov in tehnični 
napredek.

Or. en

Predlog spremembe 18
Renate Sommer
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Predlog uredbe
Člen 4 
Direktiva 2001/113/ES
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo Priloge I glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov ter Priloge II in
dela B Priloge III, da se upošteva razvoj 
ustreznih mednarodnih standardov in po 
potrebi tehnični napredek.

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo Priloge II in
oddelka B Priloge III, da se upošteva 
razvoj ustreznih mednarodnih standardov 
in po potrebi tehnični napredek.

Or. de

Predlog spremembe 19
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 4
Direktiva 2001/113/ES
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo Priloge I glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov ter Priloge II in 
dela B Priloge III, da se upošteva razvoj 
ustreznih mednarodnih standardov in po 
potrebi tehnični napredek.

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo Priloge I glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov ter Priloge II in 
dela B Priloge III, da se upošteva razvoj 
ustreznih mednarodnih standardov in 
tehnični napredek.

Or. en

Predlog spremembe 20
Linda McAvan

Predlog uredbe
Člen 4 
Direktiva 2001/113/ES
Člen 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo Priloge I glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov ter Priloge II in
dela B Priloge III, da se upošteva razvoj
ustreznih mednarodnih standardov in po 
potrebi tehnični napredek.

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo Priloge II, tako 
da se v Prilogi dodajo, vendar ne črtajo 
sestavine, ter za spremembo dela B priloge 
III, da se upošteva tehnični napredek in
razvoj pomembnih mednarodnih 
standardov.

Or. en

Obrazložitev

Priloga II določa zaprt seznam dodatnih sestavin, ki jih je mogoče uporabiti v džemih.
Nekateri inovativni proizvajalci želijo uporabiti nove sestavine, na primer bezeg. Omogočanje 
prenosa pooblastil na tem področju bi zagotovilo hitrejši način odobravanja, saj za vsako 
novo sestavino ne bi bil potreben postopek soodločanja. Nasprotno pa bi bilo mogoče 
sestavine odstraniti le na podlagi postopka soodločanja, da se zagotovi večja varnost 
proizvodov, ki so že na trgu.

Predlog spremembe 21
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4
Direktiva 2001/113/ES 
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6 za spremembo Priloge I glede 
tehničnih značilnosti v zvezi z imeni in 
opredelitvami proizvodov ter Priloge II in 
dela B Priloge III, da se upošteva razvoj 
ustreznih mednarodnih standardov in po 
potrebi tehnični napredek.

Za namene upoštevanja tehničnega 
napredka in razvoja pri pomembnih 
mednarodnih standardih, se Komisiji 
podelijo pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 6 za
dodajanje, vendar ne črtanje sestavin iz
Priloge II in za spremembo dela B Priloge 
III.

Or. en
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Obrazložitev

Proizvajalci džemov, želejev in marmelad bodo morda želeli proizvajati izdelke z novimi 
sestavinami, ki trenutno niso na seznamu v Prilogi II. Omogočanje prenosa pooblastil na tem 
področju bo omogočilo hiter način odobravanja teh proizvodov, če bo to ustrezno. Omejitev 
pooblastil Komisije samo na dodajanje sestavin, ne pa tudi odobritev črtanja sestavin, bo 
zaščitila sedanje proizvode in odprla trge za nove proizvode.

Predlog spremembe 22
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4
Direktiva Sveta 2001/113/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 5 se na Komisijo prenese za 
nedoločen čas od (...). (Urad za 
publikacije naj dopolni datum začetka 
veljavnosti tega akta o spremembi).

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 5 se prenese na Komisijo za 
obdobje petih let od…*. Komisija pripravi 
poročilo o prenesenih pooblastilih 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

_______________
*UL: prosimo vstavite začetek veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 23
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4
Direktiva 2001/113/ES
Člen 6 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 5 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu preneha veljati prenos 
pooblastila, navedenega v tem sklepom. 
Sklep začne učinkovati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem določen. 
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Pooblastilo iz člena 5 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu preneha veljati prenos 
pooblastila, navedenega v tem sklepom. 
Sklep začne veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem določen. 
Sklep ne vpliva na veljavnost katerihkoli
že veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 24
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah 
članicah.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se 
neposredno uporablja v vseh državah 
članicah. Prečiščene različice direktiv 
1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 
2001/113/ES in 2001/114/ES se pripravijo 
v treh mesecih od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. fr


