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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 64/432/EGS
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:
„3. Komisija sprejme pravila za 
odobritev mest, kjer se lahko čisti in 
razkužuje [...].
Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 17a(2).“

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje teh pravil za odobritev mest, kjer se lahko čisti in razkužuje, bi spremenilo osnovni 
akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 1 – točka -1a (novo)
Direktiva 64/432/EGS
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 6(2)(a) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„(a) izvirati mora iz goveje črede, 
uradno proste tuberkuloze, in je v 
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primeru živali, starejših od šest tednov, 
negativno reagiralo na intradermalni 
tuberkulinski test, ki je bil opravljen v 
skladu z določbami iz točke 2.2 Priloge B 
bodisi v 30 dneh pred premikom iz 
izvorne črede ali na kraju in pod pogoji, 
ki jih določi [...] Komisija.
Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 17a(2).“

Or. en

Obrazložitev

Določitev pogojev bi spremenila osnovni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s 
pregledom.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 1 – točka 1b (novo)
Direktiva 64/432/EGS
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Člen 16 se nadomesti z naslednjim:
„[...]
Komisija [...] spremeni priloge A, B, C, 
D [...], E in F, zlasti zaradi njihove 
prilagoditve tehnološkemu in 
znanstvenemu razvoju.
Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 17a(2).“

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba prilog bi spremenila osnovni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s 
pregledom.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2 – točka 4a (novo)
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 14 se četrti odstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Komisija lahko na podlagi izkušenj in 
glede na zahteve sprejme podobne 
določbe za razkosano meso in odrezke 
govejega mesa [...].“
Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(4).“

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje poenostavljenega postopka bi z njegovo dopolnitvijo spremenilo osnovni 
zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2 – točka 4b (novo)
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V členu 16 se drugi pododstavek 
odstavka 3 nadomesti z naslednjim:
„Če v obdobju, ki ga določi Komisija, 
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šteto od dne vložitve vloge, odobritev ni 
zavrnjena ali dana ali če se dodatni 
podatki ne zahtevajo, se šteje, da je 
pristojni organ specifikacijo odobril. 
Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(4).“

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje obdobja bi z njegovo dopolnitvijo spremenilo osnovni zakonodajni akt, zato mora 
zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2 – točka 4c (novo)
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Člen 16(5) se nadomesti z 
naslednjim:
„Z odstopanjem od odstavkov 1 do 4 
lahko Komisija [...] določi skrajšan ali 
poenostavljen postopek odobritve v 
posebnih primerih, zlasti za goveje meso 
v majhnih maloprodajnih paketih ali 
kose govejega mesa izbrane kakovosti v 
posameznih pakiranjih, ki so označeni v 
državi članici skladno z odobreno 
specifikacijo in uvoženi na ozemlje 
druge države članice, pod pogojem, da 
se prvotni etiketi ne dodajajo podatki.
Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(4).“

Or. en
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Obrazložitev

Sprejetje poenostavljenega postopka bi z njegovo dopolnitvijo spremilo osnovni zakonodajni 
akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2 – točka 4d (novo)
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) Člen 16(7) se nadomesti z 
naslednjim:
„Države članice obvestijo Komisijo o 
izvajanju tega člena in zlasti o navedbah, 
podrobno opredeljenih na etiketah. 
Komisija obvesti druge države članice v 
Upravljalnem odboru za goveje in 
telečje meso iz člena 23(1)(b) in lahko po 
potrebi skladno s postopkom iz člena 23 
predpiše pravila v zvezi s temi 
navedbami [...] in zlasti [...] uvede 
omejitve.
Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(4).“

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje pravil v zvezi z navedbami bi z njegovo dopolnitvijo spremilo osnovni zakonodajni 
akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2 – točka 4e (novo)
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 19 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) V členu 19 se uvodni del nadomesti z 
naslednjim:
„Komisija sprejme ukrepe, potrebne za 
izvajanje tega naslova [...]. Ti ukrepi 
zlasti zadevajo:“

Or. en

Obrazložitev

Tako kot v členu 10, so ukrepi iz člena 19, ki jih sprejema Komisija, nezakonodajne narave, 
zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2 – točka 4f (novo)
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 19 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4f) V členu 19 se doda naslednji 
odstavek:
„Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(4).“

Or. en


