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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta. 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in 
drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi ter 
pravil o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, 
rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi 
uredb (ES) št. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009 in 1107/2009, uredb (EU) št. 1151/2012 in [….]/2013 [za Urad za publikacije: 
vstaviti številko Uredbe o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko 
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim 
razmnoževalnim materialom] ter direktiv 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES, 2008/120/ES in 2009/128/ES
(uredba o uradnem nadzoru)
 COM(2013)0265 - C7-0123/2013) - 2013/0140(COD)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0265),

– ob upoštevanju členov 294(2), 43(2), 114 in 168(4)(b) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0123/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja luksemburške nacionalne skupščine v okviru 
Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da 
osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2013),

1. sprejme svoje stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(18) Za preverjanje skladnosti s pravili o 
skupni ureditvi trgov kmetijskih 
proizvodov (poljščin, vina, oljčnega olja, 
sadja in zelenjave, hmelja, mleka in 
mlečnih izdelkov, govedine in teletine, 
ovčjega in kozjega mesa ter medu) se že 
uporablja dobro uveljavljen posebni 
nadzorni sistem. Ta uredba se zato ne bi 
smela uporabljati za preverjanje skladnosti 
z določbami Uredbe Sveta (ES) 
št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o 
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih 
trgov in o posebnih določbah za nekatere 
kmetijske proizvode („Uredba o enotni 
SUT“)..

(18) Za preverjanje skladnosti s pravili o 
skupni ureditvi trgov kmetijskih 
proizvodov (poljščin, vina, oljčnega olja, 
sadja in zelenjave, hmelja, mleka in 
mlečnih izdelkov, govedine in teletine, 
ovčjega in kozjega mesa ter medu) se že 
uporablja dobro uveljavljen posebni 
nadzorni sistem. Ta uredba se zato ne bi 
smela uporabljati za preverjanje skladnosti 
z določbami Uredbe Sveta (ES) 
št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o 
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih 
trgov in o posebnih določbah za nekatere 
kmetijske proizvode („Uredba o enotni 
SUT“), z izjemo poglavja I naslova II dela 
II omenjene uredbe.

Or. it

Obrazložitev

Uredba (ES) 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) predvideva določbe o uradnem nadzoru v 
agroživilskem sektorju, ki bodo usklajene z določbami predloga uredbe o uradnem nadzoru.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(60) Uradni nadzor in druge uradne 
dejavnosti bi morali temeljiti na analitskih, 
preskusnih in diagnostičnih metodah, ki 
izpolnjujejo najsodobnejše znanstvene 
standarde ter zagotavljajo točne, zanesljive 
in primerljive rezultate v celotni Uniji.
Zato bi bilo treba nenehno izboljševati 
metode, ki jih uporabljajo uradni 
laboratoriji, ter kakovost in enotnost 
analitskih, preskusnih in diagnostičnih 

(60) Uradni nadzor in druge uradne 
dejavnosti bi morali temeljiti na analitskih, 
preskusnih in diagnostičnih metodah, ki 
izpolnjujejo najsodobnejše znanstvene 
standarde ter zagotavljajo točne, zanesljive 
in primerljive rezultate v celotni Uniji.
Zato bi bilo treba nenehno izboljševati 
metode, ki jih uporabljajo uradni 
laboratoriji, ter kakovost in enotnost 
analitskih, preskusnih in diagnostičnih 
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podatkov, ki jih ustvarijo. Za ta namen bi 
bilo treba Komisiji omogočiti, da določi 
referenčne laboratorije Evropske unije in se 
opre na njihovo strokovno pomoč na vseh 
področjih živilske verige, na katerih so 
potrebni natančni in zanesljivi analitski, 
preskusni in diagnostični rezultati.
Referenčni laboratoriji Evropske unije bi 
morali predvsem zagotavljati, da 
nacionalni referenčni laboratoriji in uradni 
laboratoriji dobijo najnovejše informacije o 
razpoložljivih metodah, ter organizirati 
medlaboratorijske primerjalne preskuse ali 
dejavno sodelovati pri njih in zagotavljati 
programe usposabljanja za nacionalne 
referenčne laboratorije ali uradne 
laboratorije.

podatkov, ki jih ustvarijo. Za ta namen bi 
bilo treba Komisiji omogočiti, da določi 
referenčne laboratorije Evropske unije in se 
opre na njihovo strokovno pomoč na vseh 
področjih živilske verige, na katerih so 
potrebni natančni in zanesljivi analitski, 
preskusni in diagnostični rezultati.
Referenčni laboratoriji Evropske unije bi 
morali predvsem zagotavljati, da 
nacionalni referenčni laboratoriji in uradni 
laboratoriji dobijo najnovejše informacije o 
razpoložljivih metodah, ter organizirati 
medlaboratorijske primerjalne preskuse ali 
dejavno sodelovati pri njih in zagotavljati 
programe usposabljanja za nacionalne 
referenčne laboratorije ali uradne 
laboratorije. V okviru teh dejavnosti se 
bodo tehnične in znanstvene zmogljivosti 
Evropske komisije in njenih raziskovalnih 
centrov lahko dale na voljo uradnim 
laboratorijem Evropske unije. Izbor 
uradnih laboratorijev Evropske unije bo 
potekal po postopkih javnega razpisa.

Or. it

Obrazložitev

Evropska komisija ima raziskovalne centre, kot je na primer skupno raziskovalno središče 
(JRC), ki lahko nudijo podporo uradnim laboratorijem Evropske unije pri določanju metod 
analize in diagnostičnih preskusov za uradni nadzor.  

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(60a) Člen 32(1) Uredbe (ES) št. 
1829/2003 in člen 21(2) dajeta 
referenčnemu laboratoriju Evropske unije 
za gensko spremenjena živila in krmo ter 
referenčnemu laboratoriju Evropske unije 
za krmne dodatke posebne naloge v 
okviru postopka za izdajo dovoljenj za 
gensko spremenjena živila in krmo ali za 
krmne dodatke, ki zadevajo zlasti 
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preverjanje, ocenjevanje in validacijo 
metode določanja ali analize, ki jo 
predlaga prosilec. Izkušnje kažejo, da sta 
v postopkih izdaje dovoljenja poznavanje 
in strokovno znanje v zvezi s 
preverjanjem, ocenjevanjem in validacijo 
metod ključna za zagotavljanje visoke 
ravni in naprednosti uradnega nadzora. 
Laboratoriji, imenovani v skladu s členom 
32(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003 in 
členom 21(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003, 
bi morali torej delovati kot uradni 
laboratoriji Evropske unije za namene te 
uredbe.  

Or. it

Obrazložitev

Uredba (ES) 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredba (ES) 1831/2003 o 
dodatkih za uporabo v prehrani živali predvidevata referenčne laboratorije Skupnosti za 
sektorje, ki so predmet teh uredb. Ti laboratoriji se s predlogom uredbe o uradnem nadzoru 
ne odpravijo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – točka a

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(a) s pravili iz Uredbe (ES) št. 1234/2007; (a) s pravili iz Uredbe (ES) št. 1234/2007
na področjih, ki niso zajeta v poglavju I 
naslova II dela II omenjene uredbe;

Or. it

Obrazložitev

Uredba (ES) 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) predvideva določbe o uradnem nadzoru v 
agroživilskem sektorju, ki bodo usklajene z določbami predloga uredbe o uradnem nadzoru.



PR\1010118SL.doc 9/37 PE522.944v02-00

SL

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

15. „fitofarmacevtska sredstva“ so 
fitofarmacevtska sredstva, kakor so 
opredeljena v členu 2(1) Uredbe (ES) 
št. 1107/2009; 

15. „fitofarmacevtska sredstva“ so 
fitofarmacevtska sredstva, kakor so 
opredeljena v členu 2(1) Uredbe (ES) 
št. 1107/2009. Za namene te uredbe so s 
„fitofarmacevtskimi sredstvi“ zajete tudi 
aktivne snovi iz člena 2(2) Uredbe št. 
1107/2009 ter druge snovi ali pripravki iz 
člena 2(3) navedene uredbe.

Or. it

Obrazložitev

Kjer se predlog uredbe sklicuje na „fitofarmacevtska sredstva“, so s tem zajete tudi aktivne 
snovi iz člena 2(2) Uredbe št. 1107/2009 ter druge snovi ali pripravki iz člena 2(3) Uredbe št. 
1107/2009.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 32 – uvodni del

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

32. „uradni veterinar“ je veterinar, ki ga 
imenujejo pristojni organi in je ustrezno 
usposobljen za izvajanje uradnega nadzora 
in drugih uradnih dejavnosti v skladu:

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. it

Obrazložitev

Gre za uradni nadzor na splošno in ne za natančno določen nadzor. 
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 38

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

38. „pooblaščeni organ“ je tretja oseba, na 
katero so pristojni organi prenesli 
posamezne naloge uradnega nadzora;

38. „pooblaščeni organ“ je tretja oseba, na 
katero so pristojni organi prenesli 
posamezne naloge uradnega nadzora in 
drugih uradnih dejavnosti;

Or. it

Obrazložitev

Pooblaščeni organ poleg uradnega nadzora izvaja tudi „druge uradne dejavnosti“, kot so 
opredeljene v članu 2(2) predloga uredbe.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 39

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

39. „nadzorni organ za ekološke 
proizvode“ je javnoupravna organizacija 
države članice, na katero so pristojni organi 
delno ali v celoti prenesli svoje pristojnosti 
v zvezi z uporabo Uredbe (ES) 
št. 834/2007, in po potrebi vključuje tudi 
ustrezni organ tretje države ali ustrezni 
organ, ki deluje v tretji državi;

39. „nadzorni organ za ekološko 
pridelavo“ je javnoupravna organizacija 
države članice, na katero so pristojni organi 
delno ali v celoti prenesli svoje pristojnosti
za inšpekcijske preglede in potrjevanje v
sektorju ekološke pridelave v zvezi z
določbami Uredbe (ES) št. 834/2007, in po 
potrebi vključuje tudi ustrezni organ tretje 
države ali ustrezni organ, ki deluje v tretji 
državi;

Or. it

Obrazložitev

Uradni nadzor bi moral zagotoviti, da se spoštujejo postopki ekološke pridelave v skladu z 
Uredbo (ES) št. 834/2007.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

3. Pristojni organi, ki so odgovorni za 
preverjanje skladnosti s pravili iz točke (j) 
člena 1(2), lahko prenesejo posamezne 
naloge uradnega nadzora na enega ali več 
nadzornih organov za ekološke proizvode.
V takih primerih vsem dodelijo šifre.

3. Pristojni organi, ki so odgovorni za 
preverjanje skladnosti s pravili iz točke (j) 
člena 1(2), lahko prenesejo posamezne 
naloge uradnega nadzora na enega ali več 
nadzornih organov za ekološko pridelavo.
V takih primerih vsem dodelijo šifre.

Or. it

Obrazložitev

Uradni nadzor bi moral zagotoviti, da se spoštujejo postopki ekološke pridelave v skladu z 
Uredbo (ES) št. 834/2007.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – točka a

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(a) zadevnemu izvajalcu dejavnosti se 
omogoči, da pred objavo ali razkritjem 
predloži pripombe k informacijam, ki jih 
imajo pristojni organi namen objaviti ali 
drugače dati na voljo javnosti;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. it

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – točka b

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(b) v informacijah, ki se objavijo ali dajo 
drugače na voljo javnosti, se upoštevajo 
pripombe zadevnega izvajalca dejavnosti 
ali pa se te informacije objavijo ali 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)
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razkrijejo skupaj s takimi pripombami.

Or. it

Obrazložitev

Pripombe, ki jih poda izvajalec dejavnosti, so odgovor na pripombe, ki jih namerava objaviti 
pristojni organ.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

2a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 139 z namenom določiti enotno 
najmanjšo pogostnost izvajanja nadzora iz 
členov 1 in 2. Kjer je to potrebno, se 
takšna najmanjša pogostnost, ki temelji 
na tveganju, določi posebej za vsak 
proizvod, postopek ali dejavnost, ki je 
predmet nadzora v skladu s to uredbo. 

Or. it

Obrazložitev

Bistveno je, da se na ravni skupnosti določi najmanjša pogostnost nadzora za vsak proizvod, 
postopek ali dejavnost, za katere se izvaja nadzor. Najmanjša pogostnost mora torej postati 
splošno načelo. To bo prispevalo h krepitvi zaupanja evropskih potrošnikov.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

7. V obsegu, ki je nujno potreben za 
organizacijo uradnega nadzora, lahko
namembne države članice od izvajalcev 
dejavnosti, ki se jim živali ali blago 
dostavijo iz druge države članice, 
zahtevajo, naj sporočijo prispetje takih 

7. V obsegu, ki je nujno potreben za 
organizacijo uradnega nadzora, namembne 
države članice od izvajalcev dejavnosti, ki 
se jim živali ali blago dostavijo iz druge 
države članice, zahtevajo, naj sporočijo 
prispetje takih živali ali blaga.
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živali ali blaga.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi večje učinkovitosti nadzora države članice zahtevajo, da se jim sporoči prispetje živali 
ali blaga iz drugih držav članic.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(c) izvajalcev dejavnosti ter dejavnosti in 
operacij pod njihovim nadzorom, njihovih 
prostorov in postopkov, skladiščenja, 
prevoza, uporabe blaga in reje živali.

(c) izvajalcev dejavnosti ter dejavnosti in 
operacij pod njihovim nadzorom, njihovih 
prostorov, pridelovalnih površin in 
postopkov, skladiščenja, prevoza, uporabe 
blaga in reje živali.

Or. it

Obrazložitev

Nadzor zadeva tudi pridelovalne površine.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

1. Pristojni organi izvajajo uradni nadzor 
zelo pregledno in dajo na voljo javnosti 
ustrezne informacije v zvezi z organizacijo 
in izvajanjem uradnega nadzora.

1. Pristojni organi izvajajo uradni nadzor 
zelo pregledno in dajo na voljo javnosti 
ustrezne informacije v zvezi z organizacijo 
in izvajanjem uradnega nadzora, vključno z 
zadevnimi informacijami z učinkom na 
javno zdravje.

Or. it

Obrazložitev

Na voljo je treba dati tudi informacije, ki zadevajo javno zdravje.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(a) vrsti, številu in rezultatih uradnega 
nadzora;

(a) vrsti, številu in končnih rezultatih 
uradnega nadzora;

Or. it

Obrazložitev

Rezultati se objavijo ob koncu postopka nadzora.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(ba) Pristojni organi, ki imajo pristojnosti 
iz prvega pododstavka, zagotavljajo, da se 
objavljene informacije o oceni izvajalcev 
dejavnosti stalno posodabljajo in zlasti da 
te informacije upoštevajo najnovejše 
rezultate uradnega nadzora, ki so na 
voljo.

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je, da so objavljene informacije o oceni izvajalcev dejavnosti ažurirane z 
najnovejšimi rezultati nadzora. 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del 

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

1. Če je to potrebno za izvajanje uradnega 
nadzora ali drugih uradnih dejavnosti, 
izvajalci dejavnosti na zahtevo pristojnih 
organov omogočijo osebju pristojnih 

1. Če je to potrebno za izvajanje uradnega 
nadzora ali drugih uradnih dejavnosti, 
izvajalci dejavnosti na zahtevo pristojnih 
organov omogočijo osebju pristojnih 
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organov dostop do svojih: organov in v primeru prenosa nadzora 
tveganja v skladu s členom 25 osebju 
pooblaščenih organov dostop do svojih:

Or. it

Obrazložitev

Kot je predvideno v členu 25 predloga uredbe, se lahko javni nadzor prenese tudi na drug 
organ, zato se mora dostop do informacij o izvajalcih dejavnosti razširiti tudi na osebje 
pooblaščenih organov.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka d

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(d) dokumentov in vseh drugih ustreznih 
informacij.

(d) dokumentov in vseh drugih ustreznih 
informacij za namen izvajanja nadzora ali 
drugih dejavnosti.

Or. it

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

2. Izvajalci dejavnosti med uradnim 
nadzorom in drugimi uradnimi dejavnostmi 
pomagajo osebju pristojnih organov pri 
opravljanju njihovih nalog.

2. Izvajalci dejavnosti med uradnim 
nadzorom in drugimi uradnimi dejavnostmi 
pomagajo osebju pristojnih organov in 
pooblaščenim organom v skladu s členom 
25 pri opravljanju njihovih nalog.

Or. it

Obrazložitev

Kot je predvideno v členu 25 predloga uredbe, se lahko javni nadzor prenese tudi na drug 
organ, zato mora biti pomoč, ki jo izvajalci dejavnosti nudijo osebju pristojnih organov, 
zadevati tudi osebje pooblaščenih organov. 
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 – točka a

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(a) določitvi podrobnosti za dostop 
pristojnih organov do računalniško 
podprtih informacijskih sistemov iz 
odstavka 1(b);

(a) določitvi podrobnosti za dostop 
pristojnih organov in pooblaščenih 
organov v skladu s členom 25 do 
računalniško podprtih informacijskih 
sistemov iz odstavka 1(b);

Or. it

Obrazložitev

Kot je predvideno v členu 25 predloga uredbe, se lahko javni nadzor prenese tudi na drug 
organ, zato morajo podrobnosti za dostop do informacijskih sistemov zadevati tudi osebje 
pooblaščenih organov.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

1. Uradni nadzor proizvodnje mesa 
vključuje:

1. Uradni nadzor proizvodnje mesa poleg 
splošnih pravil o uradnem nadzoru iz 
člena 8 vključuje:

Or. it

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se poleg sektorskih predpisov uporabljajo tudi splošna pravila iz člena 
8 predloga uredbe.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka e

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(e) merilih za določitev, kdaj se na podlagi 
analize tveganja v klavnicah in obratih za 
obdelavo divjadi ne zahteva navzočnost 

črtano



PR\1010118SL.doc 17/37 PE522.944v02-00

SL

uradnega veterinarja med uradnim 
nadzorom iz odstavka 1.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi večje varnosti nadzora v sektorju mesa je treba vedno zagotoviti prisotnost 
veterinarja, zlasti ko gre za divjačino in živali, vzrejene na prostem, kjer je tveganje okužb ob 
stiku z divjimi živalmi večje.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 – točka b

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(b) potrebo po omogočeni nadaljnji uporabi 
tradicionalnih metod v vseh fazah 
proizvodnje, predelave ali distribucije živil;

(b) potrebo po omogočeni nadaljnji uporabi 
tradicionalnih metod v vseh fazah 
proizvodnje, zorenja, predelave ali 
distribucije živil;

Or. it

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

1. Uradni nadzor za preverjanje skladnosti 
s pravili o zahtevah glede dobrobiti živali 
med prevozom vključuje:

1. Uradni nadzor za preverjanje skladnosti 
s pravili o zahtevah glede dobrobiti živali 
med prevozom poleg splošnih pravil o 
uradnem nadzoru iz člena 8 vključuje:

Or. it

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se poleg sektorskih predpisov uporabljajo tudi splošna pravila iz člena 
8 predloga uredbe.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – točka a

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(a) posebnih odgovornostih in nalogah 
pristojnih organov poleg odgovornosti in 
nalog, določenih v odstavku 1, 
členih 4, 8 in 9, členu 10(1),
členih 11, 12 in 13, členu 34(1) in (2) ter 
členu 36;

(a) posebnih odgovornostih in nalogah 
pristojnih organov poleg odgovornosti in 
nalog, določenih odstavku 1, 
členih 4, 8 in 9, členu 10(1) ter
členih 11, 12 in 13;

Or. it

Obrazložitev

Določbe iz členov 34 o drugem strokovnem mnenju in 36 o določitvi uradnih laboratorijev ne 
zadevajo odgovornosti pristojnih organov.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(b) enotnih posebnih zahtevah za izvajanje 
uradnega nadzora, pri čemer se poleg meril 
iz člena 8(1) upoštevajo tudi tveganja za 
zdravje , istovetnost, kakovost in 
sledljivost nekaterih kategorij rastlinskega 
razmnoževalnega materiala ali posebnih 
rodov ali vrst;

(b) enotnih posebnih zahtevah za izvajanje 
uradnega nadzora, pri čemer se poleg meril 
iz člena 8(1) upoštevajo tudi tveganja za 
zdravje, istovetnost, kakovost in sledljivost
vseh kategorij rastlinskega 
razmnoževalnega materiala ali posebnih 
rodov ali vrst;

Or. it

Obrazložitev

Delegirani akti bodo določali enotne specifične zahteve za opredelitev minimalnih pogojev za 
nadzor, ki bodo morale veljati za vse kategorije rastlinskega razmnoževalnega materiala.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka b – točka iv a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(iv a) ima ustrezna pooblastila za 
izvajanje uradnega nadzora, ki se prenese 
nanj;

Or. it

Obrazložitev

Pooblaščeni organ deluje v imenu in za račun pristojnega organa. Pri izvajanju svoje naloge 
pooblaščeni organ izvaja pooblastila, ki jih je nanj prenesel pooblaščujoči organ.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – uvodni del

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

2. Če ni pravil Unije iz odstavka 1, uradni 
laboratoriji za posebne analitske, preskusne 
ali diagnostične potrebe uporabijo 
najsodobnejše metode, pri čemer 
upoštevajo:

2. Če ni pravil Unije iz odstavka 1, uradni 
laboratoriji za posebne analitske, preskusne 
ali diagnostične potrebe v okviru uradnega 
nadzora uporabijo najsodobnejše metode, 
pri čemer upoštevajo, v naslednjem 
vrstnem redu:

Or. it

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

3. V okviru presejalnega pregleda, ciljnega 
presejalnega pregleda in drugih uradnih 
dejavnosti se lahko uporabi katera koli 
metoda iz odstavka 2, če ni pravil Unije iz 
odstavka 1.

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko v 
okviru presejalnega pregleda, ciljnega 
presejalnega pregleda in drugih uradnih 
dejavnosti uporabi katera koli metoda iz 
odstavka 2, če ni pravil Unije iz 
odstavka 1. Enako pravilo se uporablja za 
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druge uradne dejavnosti.

Or. it

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 6

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

6. Odvzem vzorcev, ravnanje z njimi in 
njihovo označevanje se opravijo tako, da je 
zagotovljena njihova pravna, znanstvena in 
tehnična veljavnost.

6. Odvzem vzorcev, ravnanje z njimi in 
njihovo označevanje se opravijo tako, da je 
zagotovljena njihova pravna, znanstvena in 
tehnična veljavnost. Velikost odvzetega 
vzorca mora biti takšna, da omogoča 
pridobitev drugega strokovnega mnenja, 
če ga izvajalec dejavnosti zahteva v skladu 
s členom 34.

Or. it

Obrazložitev

Drugo strokovno mnenje je treba pridobiti na podlagi istega odvzetega vzorca, zato mora biti 
njegova velikost takšna, da omogoča izvedbo preizkusa ali diagnozo.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – točka b – točka i

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(i) da se odvzame zadostno število drugih
vzorcev za drugo strokovno mnenje ali

(i) da se odvzame zadostno število vzorcev 
za drugo strokovno mnenje ali

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe člena 33(6).
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 46 – točka a

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(a) blago, ki se pošilja kot komercialni ali 
tržni vzorec ali razstavni predmeti in ni 
namenjeno dajanju na trg;

črtano

Or. it

Obrazložitev

Tudi če gre za blago ali živali, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, so lahko kljub temu vir 
virusov in bakterij. Glede na to, da je cilj predloga uredbe, da se v čim večji meri prepreči 
širjenje bolezni ali virusov, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi in živali, bo nadzor moral zajemati 
tudi to vrsto blaga in živali.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 46 – točka b

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(b) živali in blago za znanstvene namene; črtano

Or. it

Obrazložitev

Tudi če gre za blago ali živali, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, so lahko kljub temu vir 
virusov in bakterij. Glede na to, da je cilj predloga uredbe, da se v čim večji meri prepreči 
širjenje bolezni ali virusov, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi in živali, bo nadzor moral zajemati 
tudi to vrsto blaga in živali.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 4 – pododstavek 2

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Kadar se taki pregledi izvajajo na živalih, 
jih izvaja uradni veterinar ali pa se izvajajo 
pod njegovim nadzorom.

Kadar se taki pregledi izvajajo na živalih, 
jih izvaja uradni veterinar, ki mu lahko 
pomaga ustrezno usposobljeno dodatno 
osebje, vendar pa je veterinar odgovoren 
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za izvedeni nadzor.

Or. it

Obrazložitev

Pri izvajanju dejavnosti lahko veterinarju pomaga dodatno osebje, vendar pa je veterinar 
odgovoren za nadzor.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 – točka c – točka iii a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

iii a) hišnih živali, ki ustrezajo pogojem iz 
člena 5 izvedbene Uredbe (ES) št. 
576/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta50a. 
__________
50a Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 
o netrgovskih premikih hišnih živali in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003.

Or. it

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Odločitve o pošiljkah živali sprejema 
uradni veterinar ali pa se sprejemajo pod 
njegovim nadzorom.

Odločitve o pošiljkah živali sprejema 
uradni veterinar, ki mu lahko pomaga 
ustrezno usposobljeno dodatno osebje, 
vendar pa je veterinar odgovoren za 
izvedeni nadzor.

Or. it
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Obrazložitev

Pri izvajanju dejavnosti lahko veterinarju pomaga dodatno osebje, vendar pa je veterinar 
odgovoren za nadzor.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – uvodni del

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

1. Za zagotovitev, da imajo pristojni 
organi na voljo ustrezna sredstva za 
izvajanje uradnega nadzora, pristojni 
organi pobirajo pristojbine za pokritje 
stroškov, ki jih imajo v zvezi z:

1. Za zagotovitev dejanskega izvajanja
uradnega nadzora pristojni organi pobirajo 
pristojbine za pokritje stroškov, ki jih 
imajo v zvezi z:

Or. it

Obrazložitev

Pristojbine, ki jih plačajo izvajalci dejavnosti, morajo prispevati k financiranju stroškov 
izvajanja uradnega nadzora.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Uradni nadzor iz točke (a) tega odstavka 
ne vključuje nadzora v sektorju primarne 
proizvodnje, kot je opredeljena v točki 17 
člena 3 Uredbe (ES) 178/2002, vključno s 
predelavo kmetijskih proizvodov na kraju 
samem. 

Or. it

Obrazložitev

Primarni sektor je vključen v posebni sistem nadzora v okviru pogojev za neposredna plačila, 
ki jih predvidevajo SKP in nedavno sprejeti predpisi reforme skupne kmetijske politike, 
povezani s financiranjem, upravljanjem in nadzorom. Za zagotovitev skladnosti, bi moral biti 
primarni sektor izvzet iz plačevanja obveznih pristojbin.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 1 – točka d

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(d) stroške usposabljanja osebja iz 
točke (a), razen usposabljanja, potrebnega 
za pridobitev ustreznih kvalifikacij za 
zaposlitev pri pristojnih organih;

črtano

Or. it

Obrazložitev

Stroške usposabljanja osebja, ki sodeluje pri nadzoru, mora kriti pristojni organ.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 80

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Kadar se pristojbine določijo v skladu s 
točko (a) člena 79(1), se stopnja 
pristojbine, ki se bo uporabljala za 
posameznega izvajalca dejavnosti, določi 
ob upoštevanju poročila o skladnosti 
izvajalca dejavnosti s pravili iz člena 1(2), 
ugotovljeni z uradnim nadzorom, tako da 
so pristojbine, ki se uporabljajo za 
dosledno skladne izvajalce dejavnosti, 
nižje od pristojbin, ki se uporabljajo za 
druge izvajalce dejavnosti.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe zadeva italijansko različico.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

2. Podjetja, v katerih je zaposlenih manj 
kot deset oseb, njihov letni promet ali 
bilanca stanja pa ne presega 2 milijonov
EUR, se izvzamejo iz plačila pristojbin iz 
člena 77.

2. Podjetja, katerih letni promet ali bilanca 
stanja ne presega 200 000 EUR, se 
izvzamejo iz plačila pristojbin iz člena 77.

Or. it

Obrazložitev

V Evropski uniji predstavljajo taka podjetja v povprečju 90 odstotkov podjetij, ki delujejo v 
agroživilskem sektorju, .  Določba o izvzetju, kot je predlagana, bo nedvomno povzročila 
močno zmanjšanje sredstev, potrebnih za plačevanje uradnega nadzora. Izvzetje bi moralo 
veljati za tista mala podjetja, ki s svojim proizvodnimi zmogljivostmi niso sposobna kriti 
stroškov za nadzor. Trenutni predlagani prag prometa je le okviren, treba je preveriti in 
predlagati prag, ki bo zaščitil majhne izvajalce dejavnosti.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(ga) če je primerno, sodelujejo z 
raziskovalnimi centri Evropske unije in s 
službami Komisije pri razvoju visokih 
standardov za metode analize, preizkusov 
in diagnoze. 

Or. it

Obrazložitev

Komisija ima raziskovalne centre, kakršno je Skupno raziskovalno središče (JCR), ki lahko 
nudijo podporo uradnim laboratorijem Evropske unije pri določanju metod analize in 
diagnostičnih preskusov za uradni nadzor. 
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 3 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

3a. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 
tega člena referenčni laboratorij iz o 
člena 32(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003 in 
člena 21(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 
predstavljajo referenčne laboratorije 
Evropske unije z nalogami in 
odgovornostmi iz člena 92 te uredbe, kar 
zadeva: 
(a) gensko spremenjene organizme (GSO) 
ter gensko spremenjena živila in krmo;
(b) krmne dodatke.

Or. it

Obrazložitev

Uredba (ES) 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredba (ES) 1831/2003 o 
dodatkih za uporabo v prehrani živali predvidevata referenčne laboratorije Skupnosti za 
sektorje, ki so predmet teh uredb. Ti laboratoriji se s predlogom uredbe o uradnem nadzoru 
ne odpravijo.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 92 – odstavek 2 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

2a. Odstavka 1 in 2 tega člena se 
uporabljata ne glede na prvi pododstavka 
člena 32 Uredbe (ES) št. 1829/2003 in 
predpise, sprejete na podlagi odstavkov 4 
in 5 člena 32 omenjene uredbe, ter ne 
glede na prvi pododstavek člena 21 
Uredbe (ES) št. 1831/2003 in predpise, 
sprejete na podlagi odstavkov 3 in 4 člena 
21 omenjene uredbe.

Or. it
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Obrazložitev

Uredba (ES) 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredba (ES) 1831/2003 o 
dodatkih za uporabo v prehrani živali predvidevata referenčne laboratorije Skupnosti za 
sektorje, ki so predmet teh uredb. Ti laboratoriji se s predlogom uredbe o uradnem nadzoru 
ne odpravijo.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 96 – točka c

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(c) razvoj ali usklajevanje razvoja metod 
za ocenjevanje stopnje dobrobiti živali in 
metod za njegovo izboljšanje;

(c) prispevanje k razvoju in usklajevanju
metod za ocenjevanje stopnje dobrobiti 
živali in metod za njeno izboljšanje;

Or. it

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 96 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Člen 96 a
Določitev referenčnih centrov Evropske 
unije za pristnost in zanesljivost 
agroživilske verige 
1. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
določi referenčne centre Unije, ki 
podpirajo dejavnosti Komisije in držav 
članic, namenjene temu, da se prepreči, 
ugotovi in zaustavi namerno kršenje 
predpisov iz člena 1(2).

2. Določitve centrov iz odstavka 1(a) 
potekajo po postopku javnega razpisa in 
se redno ponovno pregledujejo.
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3. Referenčni centri Evropske unije za 
pristnost in zanesljivost agroživilske 
verige

(a) imajo visoko raven znanstvenega in 
tehničnega znanja na področjih, ki jih 
urejajo pravila iz člena 1(2) in na 
področju forenzične znanosti, ki se 
uporablja na teh področjih, zato lahko 
opravljajo ali usklajujejo raziskave na 
najvišji ravni glede pristnosti in 
zanesljivosti blaga ter razvijejo, uporabijo 
in potrdijo metode za odkrivanje 
namernih kršitev iz člena 1(2);
(b) imajo ustrezno kvalificirano in 
usposobljeno osebje na področjih iz 
točke (a) ter ustrezno podporno osebje;

(c) imajo infrastrukturo, opremo in 
proizvode, ki jih potrebujejo za 
opravljanje dodeljenih nalog, ali dostop 
do njih;
(d) zagotavljajo, da njihovo osebje dobro 
pozna mednarodne standarde in prakse 
na področjih iz točke (a) ter da pri delu 
upošteva najnovejše raziskovalne dosežke 
na teh področjih na nacionalni ravni, 
ravni Unije in mednarodni ravni.

Or. it

Obrazložitev

Za boj proti goljufiji v agroživilskem sektorju je potrebno, da se določijo referenčni centri 
Evropske unije za pristnost in zanesljivost agroživilske verige.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 96 b (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Člen 96b 
Odgovornosti in naloge referenčnih 
centrov Evropske unije za pristnost in 
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zanesljivost agroživilske verige
1. Referenčni centri Evropske unije, 
določeni v skladu s členom 96a(1), so v 
skladu z letnimi ali večletnimi delovnimi 
programi, ki jih odobri Komisija, 
odgovorni za naslednje dejavnosti:

(a) zagotavljanje posebnih znanj na 
področju pristnosti in zanesljivosti blaga 
ter metod za odkrivanje namernih kršitev 
predpisov iz člena 1(), v povezavi s 
forenzičnimi znanostmi, ki se uporabljajo 
v sektorjih, ki jih ti predpisi urejajo;
(b) zagotavljanje specifičnih analiz, 
namenjenih odkrivanju delov agroživilske 
verige, ki so morebiti izpostavljeni 
namernim in ekonomsko motiviranim 
kršitvam zakonodaje iz člena 1(2), in 
nudenje pomoči pri oblikovanju posebnih 
tehnik uradnega nadzora in protokolov;
(c) po potrebi izvajanje nalog iz člena 
92(2)(a) do (g);
(d) po potrebi vzpostavljanje in 
vzdrževanje zbirk ali bank podatkov o 
odobrenih referenčnih materialih, ki se 
uporabljajo za preverjanje pristnosti ali 
zanesljivosti blaga; 
(e) razširjanje ugotovitev raziskav in 
tehničnih inovacij na področjih, ki 
spadajo med njihove naloge. 

Or. it

Obrazložitev

Kot za druge referenčne centre Evropske unije, se tudi za referenčne centre Evropske unije za 
pristnost in zanesljivost agroživilske verige določijo odgovornosti in naloge.



PE522.944v02-00 30/37 PR\1010118SL.doc

SL

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 98 – odstavek 6 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

6 a Ta člen se uporablja ne glede na drugi 
pododstavek člena 32 Uredbe (ES) št. 
1829/2003 in predpise, sprejete na podlagi 
odstavkov 4 in 5 člena 32 omenjene 
uredbe, ter ne glede na Prilogo II Uredbe 
(ES) št. 1831/2003 in predpise, sprejete na 
podlagi odstavkov 3 in 4 člena 21 
omenjene uredbe.

Or. it

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 99 – odstavek 2 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Ta člen se uporablja ne glede na drugi 
pododstavek člena 32 Uredbe (ES) št. 
1829/2003 in predpise, sprejete na podlagi 
odstavkov 4 in 5 člena 32 omenjene 
uredbe, ter ne glede na Prilogo II Uredbe 
(ES) št. 1831/2003 in predpise, sprejete na 
podlagi odstavkov 3 in 4 člena 21 
omenjene uredbe.

Or. it

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 139 – odstavek 2

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 4(3), 15(2), 16, 17, 
18(3), 19, 20, 21, 22, 23(1), 24(1), 25(3),

2. Pooblastilo iz členov 4(3), 15(2), 16, 17, 
18(3), 19, 20, 21, 22, 23(1), 24(1), 25(3), 
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26(2), 40, 43(4), 45(3), 46, 49, 51(1), 52(1) 
in (2), 56(2), 60(3), 62(2), 69(3), 75(1) in
(2), 97(2), 98(6), 99(2), 101(3), 106(3), 
110, 111, 114(4) in 125(1), tretjega 
pododstavka člena 132(1), členov 133, 
138(1) in (2), 143(2), 144(3), 151(3), 
153(3) ter 159(3) se podeli za nedoločen 
čas od začetka veljavnosti te uredbe.

40, 43(4), 45(3), 46, 49, 51(1), 52(1) in (2), 
56(2), 60(3), 62(2), 69(3), 75(1) in (2), 
97(2), 98(6), 99(2), 101(3), 106(3), 110, 
111, 114(4) in 125(1), tretjega pododstavka 
člena 132(1), členov 133, 138(1) in (2), 
143(2), 144(3), 151(3), 153(3) ter 159(3) se 
podeli za nedoločen čas od začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. it

Obrazložitev

Gre za tehničen popravek, člen 26 predloga uredbe namreč nima odstavka 2.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 142 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Določitev vsakega referenčnega 
laboratorija Evropske unije iz Priloge VII 
Uredbe (ES) št. 882/2004 se uporablja do 
določitve referenčnega laboratorija 
Evropske unije za vsako izmed zadevnih 
področij na podlagi člena 91(2) te uredbe.

Or. it

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 148
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 32

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Uredba (ES) št. 1829/2003 se spremeni: črtano

(a) člen 32 se spremeni:
(i) prvi in drugi pododstavek se črtata;
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(ii) tretji pododstavek se nadomesti z 
naslednjim:
„Vlagatelji vlog za odobritev gensko 
spremenjenega živila in krme prispevajo h 
kritju stroškov nalog referenčnega 
laboratorija Evropske unije in 
nacionalnih referenčnih laboratorijev, 
določenih v skladu s členom 91(1) in 
členom 98(1) Uredbe (EU) št. XXX/XXXX 
[za Urad za publikacije: vstaviti številko te 
uredbe] za zadevno območje.“;
(iii) v petem pododstavku se črta besedilo 
„in Priloge“;
(iv) v šestem pododstavku se črta besedilo 
„in prilagajanju Priloge“;
(b) Priloga se črta.

Or. it

Obrazložitev

Laboratorij za gensko spremenjena živila in krmo, ki je predviden v členu 32(1) Uredbe (ES) 
št. 1829/2003, ostane.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 149
Uredba (ES) št. 1831/2003

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Uredba (ES) št. 1831/2003 se spremeni: črtano

(a) v členu 7 se odstavek 3(f) nadomesti z 
naslednjim:
„pisno izjavo, da je vložnik poslal tri 
vzorce krmnega dodatka neposredno 
referenčnemu laboratoriju Evropske unije 
iz člena 21;“;
(b) člen 21 se spremeni:
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(i) prvi, tretji in četrti odstavek se črtajo;

(ii) drugi odstavek se nadomesti z 
naslednjim:
„Vložniki za dovoljenja dodatkov 
prispevajo h kritju stroškov nalog 
referenčnega laboratorija Evropske unije 
in nacionalnih referenčnih laboratorijev, 
določenih v skladu s členom 91(1) in 
členom 98(1) Uredbe (EU) št. XXX/XXXX 
[za Urad za publikacije: vstaviti številko te 
uredbe] za zadevno območje.“;
(c) Priloga II se črta.

Or. it

Obrazložitev

Referenčni laboratorij Skupnosti, ki je predviden v členu 21(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 o 
dodatkih za uporabo v prehrani živali, ostane.  

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 161 – pododstavek 1 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št.  […]/2013
Člen 29 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(c a) referenčnim centrom Evropske unije 
za pristnost in zanesljivost agroživilske 
verige.

Or. it

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 161 – odstavek 1 – točka b
Uredba (ES) št.  […]/2013
Člen 29 a – odstavek 2
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Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

2. Nepovratna sredstva se lahko dodelijo 
enemu nacionalnemu referenčnemu 
laboratoriju v vsaki državi članici za vsak 
referenčni laboratorij Evropske unije za 
zdravje rastlin največ tri leta po določitvi 
zadevnega referenčnega laboratorija 
Evropske unije.“.

2. Nepovratna sredstva iz odstavka 1 se 
lahko dodelijo enemu nacionalnemu 
referenčnemu laboratoriju v vsaki državi 
članici za vsak referenčni laboratorij 
Evropske unije za zdravje rastlin največ tri 
leta po določitvi zadevnega referenčnega 
laboratorija Evropske unije.“.

Or. it

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 162 – odstavek 3 – točka b

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(b) člen 33(1), (2), (3) in (4) se uporablja
od [za Urad za publikacije: vstaviti datum 
začetka veljavnosti te uredbe + 5 let].

(b) člen 26(1)(b)(iv) in
člen 33(1), (2), (3) in (4) se uporabljata od 
[za Urad za publikacije: vstaviti datum 
začetka veljavnosti te uredbe + 5 let].

Or. it

Obrazložitev

Člen 26(1)(b)(iv) sodi v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 162 – odstavek 4

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

4. Člen 15(1), člen 18(1), členi od 45 do 62 
in členi od 76 do 84, točka (b) člena 150, 
točka (b)(i) člena 152, točka (b)(i) 
člena 154, točka (b)(i) člena 155 in 
točka (b) člena 156 se uporabljajo od [za 
Urad za publikacije: vstaviti datum začetka 
veljavnosti te uredbe + 3 leta].

4. Člen 15(1), člen 18(1), členi od 45 do 62 
in členi od 76 do 84, točka (b) in točka 
(c)(i) člena 150, točka (b)(i) člena 152, 
točka (b)(i) člena 154, točka (b)(i) 
člena 155 in točka (b) člena 156 se 
uporabljajo od [za Urad za publikacije: 
vstaviti datum začetka veljavnosti te 
uredbe + 3 leta].
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Or. it

Obrazložitev

Točka (c) (i) sodi v področje uporabe predloga uredbe.
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OBRAZLOŽITEV

Varnost prehrane je imela vedno osrednjo vlogo med dejavnostmi Skupnosti. Zagotavljanje 
visoke ravni zdravja ljudi, živali in rastlin vzdolž celotne prehranske verige je eden izmed 
ciljev Pogodbe o Evropski uniji, ki je tekom let privedel do sprejema približno 70 
zakonodajnih aktov, kar je omogočilo, da je evropska živilska industrija dosegla visoko raven 
varnosti in kakovosti, ki sta priznani na mednarodni ravni. 

V Evropski uniji je agroživilska industrija po pomembnosti na drugem mestu. Skupna letna 
proizvodnja celotne živilske verige dosega 750 milijard EUR, od primarne proizvodnje prek 
trgovine na drobno do restavracijskih storitev pa zaposluje 48 milijonov oseb. 

V okviru prehranske verige je uradni nadzor bistven element za zagotavljanje visoke ravni 
varstva zdravja in pravilnega izvajanja kompleksne zakonodaje vzdolž celotne agroživilske 
verige, pa tudi za ustvarjanje zaupanja pri potrošnikih. Nadzor v sektorjih krme, živil ter 
zdravstvenega varstva in zaščite živali trenutno ureja Uredba (ES) 882/2004, nadzor v drugih 
sektorjih, kot so spremljanje ostankov veterinarskih zdravil v živih živalih ali nadzor zdravja 
rastlin, pa urejajo specifični predpisi. 
Namen predloga je vzpostaviti usklajen in splošen okvir, zato v enem besedilu zajema nadzor 
v vseh sektorjih agroživilske verige, ki jih trenutno ureja približno 16 aktov, od katerih so 
nekateri uredbe, nekateri pa direktive, in predstavlja poglobljen pregled veljavnih določb, 
namen katerega je odpraviti prekrivanje predpisov ali omogočiti sorazmeren in prožen pristop 
za hitrejše odzivanje v izrednih razmerah, kakršen je na primer pospešeni postopek 
akreditacije uradnih laboratorijev.

Pravni okvir, ki ga je EU razvila do sedaj, se je v splošnem izkazal kot učinkovit pri 
preprečevanju in odpravljanju tveganj. Proizvodi iz EU so prav zaradi nadzora, ki se izvaja 
nad njimi, med najvarnejšimi na svetu.  Vendar pa sodobni globalni trg, še zlasti vse daljša in 
kompleksnejša agroživilska veriga, Evropsko unijo izpostavlja novim tveganjem in zahteva 
nenehne izboljšave nadzora nad agroživilsko verigo. Med pomanjkljivostmi v sedanji 
zakonodaji, ki zahtevajo izboljšave, so naslednje:

– potreba po poenostavitvi splošnega pravnega okvira, ki ga pestita razdrobljenost in 
prekrivanja, kar pa vodi v razlike v razlagi in uporabi na nacionalni ravni;

– potreba po doslednejši uporabi načela „nadzor na podlagi tveganja“;

– potreba po razrešitvi obstoječih negotovosti glede dolgoročne vzdržnosti uradnega nadzora 
in zagotovitvi njegovega ustreznega in skladnega delovanja;

– potreba po zagotovitvi skladnega pristopa v vseh sektorjih. Poleg tega je treba zagotoviti, da 
je metoda izračunavanja pristojbin pregledna in javno znana; 

– potreba po bolj sistematični in dosledni uporabi orodij upravnega sodelovanja in 
računalniško podprtih informacijskih sistemov;

V luči tega poročevalec z naklonjenostjo sprejema predlog Evropske komisije, da se oblikuje 
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enoten in usklajen okvir postopkov uradnega nadzora, kar je v skladu s cilji sporočila z 
naslovom „Pametna pravna ureditev v Evropski uniji”. Poročevalec meni, da predlog uredbe 
izpolnjuje cilj zagotoviti skladnost celotnega sistema nadzora in poskuša, kjer je to mogoče, 
preprečiti možnost za različne razlage ob začetku veljavnosti uredbe v državah članicah.
Poročevalec z naklonjenostjo sprejema celostni pristop v predlogu uredbe in se strinja s 
pristopom nadzora na podlagi tveganja.
Poleg tega meni, da pri nadzoru na mejah in v sektorju mesa ni mogoče in tudi ne dopustno 
znižati prag nadzora, zato je treba nadzor zaupati visoko usposobljenemu osebju, ki je 
sposobno ugotoviti možno tveganje in nevarnosti za zdravje ljudi. 

Najmanjša pogostnost izvajanja nadzora 
Uskladitev pogostnosti nadzora bo potrošnikom zagotavljala varnost, zato poročevalec 
predlaga, da se najmanjša pogostnost, osnovana na tveganju, določi posebej za vsak proizvod, 
postopek ali dejavnost, tako da se preprečijo velike razlike med posameznimi državami, 
kakršne obstajajo na primer v sirarskem sektorju, kjer se nadzor v nekaterih državah vrši 
enkrat na deset let, v drugih pa enkrat letno. To pa ne vpliva samo na končno ceno, temveč 
ima lahko tudi posledice za varnost proizvoda, s katerim se trguje. Zato je torej treba ustvariti 
vzdušje zaupanja za potrošnike s pomočjo enotnega sistema nadzora z enako pogostnostjo v 
vseh državah Evropske unije.

Goljufije s hrano
Kompleksen zakonodajni korpus evropskih potrošnikov ni obvaroval pred možnimi 
goljufijami s hrano, kot dokazuje nedavna afera s konjskim mesom. Z namenom, da se čim 
bolj omeji pojav novih primerov, poročevalec predlaga ustanovitev evropskih referenčnih 
centrov, ki bodo imeli posebno nalogo razvijati in potrjevati metode za uporabo v primeru 
namernih kršitev predpisov iz člena 1(2) predloga uredbe.

Izvzetje mikropodjetij in pristojbine
Poročevalec z naklonjenostjo sprejema načelo, da se mikropodjetja oprostijo plačevanja 
obveznih pristojbin, in se z njim strinja, kljub temu pa meni, da so opisana merila preširoka, 
kar bi lahko vodilo do izvzetja od plačila med 80 in 90 odstotki podjetij, ki delujejo znotraj 
agroživilske verige. Posledice te določbe bi lahko privedle do zmanjšanja nadzora in/ali 
zvišanja tarif za podjetja, ki presegajo 2 milijona EUR prometa. Zato poročevalec predlaga, 
da se prag zniža na 200 000 EUR, kar je v tem trenutku le okvirni znesek, ki ga je treba 
proučiti bolj poglobljeno, do česar si poročevalec pridržuje pravico, z namenom določiti prag 
izključitve, ki bo lahko zaščitil tista mikropodjetja, ki zaradi svojih proizvodnih zmogljivosti 
resnično ne morejo pokrivati stroškov nadzora.
Iz izračuna pristojbin je treba po mnenju poročevalca izključiti stroške usposabljanja osebja, 
ki izvaja nadzor, saj mora te v celoti pokriti pristojni organ, da lahko zagotovi kakovost 
ponujene storitve. Poleg tega morajo pristojbine, ki jih pobere pristojni organ, v celoti pokriti 
stroške nadzora.

Glede na to, da pred pripravo poročila ni bilo možnosti za izmenjavo mnenj, se je poročevalec 
odločil, da se v tem trenutku osredotoči le na glavne vidike, in si pridržuje pravico, da se 
vključi in dopolni predlagano besedilo v kasnejši fazi. 


