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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

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba 
podeliti Komisiji
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0150),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 43(2) in 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0089/2012),

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

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja, ki ga je v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti predložil avstrijski zvezni svet, v katerem trdi, da osnutek 
zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 20121 ,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2012),

1. sprejme 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.

Predlog spremembe 1

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 

(3) Priloge k direktivam 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES in 2001/114/ES 

                                               
1 UL C 229, 31.7.2012, str. 143.
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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 
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.

vsebujejo elemente v zvezi z imeni 
proizvodov in/ali prodajnimi imeni, opisi, 
opredelitvami in značilnostmi proizvodov,
ki jih bo morda treba prilagoditi ali 
posodobiti, da bi se upošteval razvoj 
ustreznih mednarodnih standardov ali 
tehnični napredek. Kadar te določbe 
zadevajo nebistvene tehnične elemente,
zlasti v oddelkih C in D Priloge I
Direktive 2000/36/ES, v delu B Priloge k 
Direktivi 2001/111/ES in v delu B Priloge 
III k Direktivi 2001/113/ES, je primerno,
da se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov prenese na Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe, da bi se te 
priloge uskladile z razvojem ustreznih
mednarodnih standardov ali upošteval 
tehnični napredek.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov direktiv 1999/4/ES,

(4) Za dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov direktiv 
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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 
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. 

2000/36/ES, 2001/111/ES in 2001/113/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 
oddelkov C in D Priloge I; glede Direktive 
2001/111/ES za prilagoditev in 
posodobitev dela B Priloge; in glede 
Direktive 2001/113/ES za prilagoditev in 
posodobitev dela B Priloge III;

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1
Direktiva 1999/4/ES
Člena 4 in 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 4 in 5 Direktive 1999/4/ES se
nadomestita z naslednjim: 

Člena 4 in 5 Direktive 1999/4/ES se črtata.

Or. en

Obrazložitev

Priloga vsebuje opise, opredelitve in značilnosti proizvodov in zato zadeva bistvene elemente, 
ki ne morejo biti predmet delegiranega akta. Poleg tega sta člena 4 in 5 iz razlogov, 
navedenih v uvodni izjavi 6, nepotrebna.

Predlog spremembe 4

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 oddelkov C in D 
Priloge I, da se upošteva razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov in po potrebi 
tehnični napredek.

Or. en

Obrazložitev

Dela A in B Priloge I vsebujeta prodajna imena, opredelitve in značilnosti proizvodov in zato 
zadevata bistvene elemente, ki ne morejo biti predmet delegiranega akta. Nasprotno pa se 
dela C in D Priloge I nanašata na izračun odstotnih deležev sestavin in na vrste sladkorjev, 
navedenih v direktivi. Zato je te elemente mogoče obravnavati kot nebistvene tehnične 
elemente, primerne za spreminjanje z delegiranimi akti.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2
Direktiva 2000/36/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 na Komisijo prenese za
pet let od (...). (Urad za publikacije naj 
dopolni datum začetka veljavnosti tega 
akta o spremembi).

Komisija pripravi poročilo o prenesenih 
pooblastilih najpozneje devet mesecev 
pred koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 5 Direktive 2000/36/ES. Sprememba naj zagotovi, da bodo druge 
institucije EU obveščene o sprejetju in rezultatih delegiranih aktov.

Predlog spremembe 6

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 B Priloge, da 
se upošteva razvoj ustreznih mednarodnih 
standardov in po potrebi tehnični napredek.
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Or. en

Obrazložitev

Del A Priloge vsebuje imena in opredelitve proizvodov in zato zadeva bistvene elemente, ki ne 
morejo biti predmet delegiranega akta. Nasprotno pa se del B Priloge nanaša na metodo 
določanja nekaterih značilnosti sladkorjev, kar je mogoče obravnavati kot nebistven tehnični 
element, primeren za spreminjanje z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3
Direktiva 2001/111/ES
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 4 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 4 se na Komisijo prenese za
obdobje petih let od (...). (Urad za 
publikacije naj dopolni datum začetka 
veljavnosti tega akta o spremembi).

Komisija pripravi poročilo o prenesenih 
pooblastilih najpozneje devet mesecev 
pred koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 4 Direktive 2001/111/ES. Sprememba naj zagotovi, da bodo druge 
institucije EU obveščene o sprejetju in rezultatih delegiranih aktov.

Predlog spremembe 8

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 dela B Priloge III, 
da se upošteva razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov in po potrebi 
tehnični napredek.

Or. en

Obrazložitev

Priloga I vsebuje imena in opredelitve proizvodov, Priloga II pa določa dodatne sestavine, ki 
se lahko uporabljajo v proizvodih. Obe prilogi se tako nanašata na bistvene elemente, ki se ne 
smejo urejati z delegiranimi akti. Del B Priloge III se nanaša na predelavo surovin in se zato 
zdi primeren za spreminjanje z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4
Direktiva 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 na Komisijo prenese za
obdobje petih let od (...). (Urad za 
publikacije naj dopolni datum začetka 
veljavnosti tega akta o spremembi).

Komisija pripravi poročilo o prenesenih 
pooblastilih najpozneje devet mesecev 
pred koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 5 Direktive 2001/113/ES

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5
Direktiva 2001/114/ES
Člena 5 in 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 5 in 6 Direktive 2001/114/ES se
nadomestita z naslednjim: 

Člena 5 in 6 Direktive 2001/114/ES se
črtata.

Or. en

Obrazložitev

Priloga vsebuje opredelitve in imena proizvodov in zato zadeva bistvene elemente, ki ne 
morejo biti predmet delegiranega akta. Poleg tega sta člena 5 in 6 iz razlogov, navedenih v 
uvodni izjavi 6, nepotrebna.
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OBRAZLOŽITEV

Cilji predloga Komisije – Cilj predloga je uskladitev obstoječih izvedbenih pooblastil 
Komisije v direktivah Sveta

 1999/4/ES z dne 22. februarja 1999 o kavnih in cikorijskih ekstraktih,

 2000/36/ES z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za 
prehrano ljudi,

 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano 
ljudi,

 2001/113/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih džemih, želejih, marmeladah in 
sladkani kostanjevi kaši, namenjeni za prehrano ljudi,

 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah delno ali v celoti 
dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi,

z določbami Lizbonske pogodbe glede (i) pooblastil, prenesenih na Komisijo za sprejemanje 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere 
nebistvene elemente zakonodajnega akta, kot je določeno v členu 290(1) Pogodbe (delegirani 
akti), in pooblastil (ii), prenesenih na Komisijo za sprejemanje enotnih pogojev za izvajanje 
pravno zavezujočih aktov Unije, kot je določeno v členu 291(2) Pogodbe (izvedbeni akti). 
V skladu s tem predlogom sedanje „direktive o zajtrku“ Komisiji ne podeljujejo ustreznih 
pooblastil za takojšnjo prilagoditev ali posodobitev tehničnih elementov iz prilog, da bi se 
upošteval razvoj ustreznih mednarodnih standardov in/ali tehnični razvoj. Zato se predlaga, da 
se Komisiji omogoči sprejetje delegiranih aktov v zvezi z

 Direktivo 1999/4/ES za prilagoditev in posodobitev tehničnih značilnosti v zvezi z 
opisi in opredelitvami proizvodov v Prilogi,

 Direktivo 2000/36/ES za prilagoditev in posodobitev tehničnih značilnosti v zvezi s 
prodajnimi imeni in opredelitvami iz oddelka A Priloge I, ki se navadno izrazijo v 
odstotkih in/ali gramih, ter oddelkov B, C in D navedene priloge,

 Direktivo 2001/111/ES za prilagoditev in posodobitev dela A Priloge glede tehničnih 
značilnosti v zvezi z imeni in opredelitvami proizvodov ter dela B Priloge,

 Direktivo 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,

 Direktivo 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.

Poleg tega se predlaga ukinitev pristojnosti Komisije za prilagoditev tistih določb „direktiv o 
zajtrku“, katerih cilj je direktive uskladiti s splošnimi načeli in zahtevami živilske zakonodaje 
EU. Takšen prenos pooblastil danes ni več potreben, ker se splošne določbe Unije o živilih, 
kot so določene v Direktivi (ES) št. 178/2002 uporabljajo neposredno za proizvode, zajete v 
teh direktivah. 
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Pripombe in priporočila poročevalca – Poročevalec opozarja, da veljavna besedila direktiv 
o zajtrku predvidevajo ukrepe komitologije (v okviru regulativnega postopka s pregledom za 
direktivi 1999/4/ES in 2000/36/ES oz. regulativnega postopka, ki zahteva mnenje Evropskega 
parlamenta, za Direktive 2001/111, 113, 114/ES) s širokim področjem uporabe. Direktiva 
2007/61/ES, o spremembi Direktive 2001/114/ES predstavlja ustrezen akt o spremembi, ki 
omogoča standardizacijo vsebnosti beljakovin (določenih vrst dehidriranega mleka) in 
prilagaja direktivo standardu Codex Alimentarius (glej tudi resolucijo EP z dne 5. septembra 
2007, P6_TA(2007)0371). 

Predlagano novo besedilo se zdi bolj konkretno in Komisiji omogoča spremembo tehničnih 
značilnosti v zvezi z opisi in opredelitvami proizvodov iz prilog(e). Ta izrecni prenos 
pooblastil za spremembo značilnosti, ki bodo vplivale na opise, opredelitve ali imena 
proizvodov – ki so bistveni elementi direktiv – presega področje uporabe delegiranih aktov po 
členu 290 Pogodbe, po katerem se lahko pooblastila prenesejo le za dopolnjevanje ali 
spreminjanje nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta. 

Da bodo ustrezno vključeni le nebistveni elementi in da bi preprečili dvoumnost o obsegu, v 
katerem Komisija lahko sprejema delegirane akte, ki bodo vplivali na bistvene elemente, kot 
je opredelitev proizvodov, poročevalec predlaga, da se prenos pooblastil omeji, kot sledi:

 pri direktivi 2000/36/ES na oddelka C in D Priloge I,

 pri direktivi 2001/111/ES na del B Priloge,

 pri direktivi 2001/113/ES na del B Priloge III,
ter da se izbrišejo tiste določbe o delegiranih aktih, ki se nanašajo na tehnične elemente v 
zvezi z opisi in opredelitvami proizvodov, imeni ali prodajnimi imeni in značilnostmi. 
Poročevalec tudi predlaga, da se prenos pooblastil omeji na dobo petih let (z možnostjo 
podaljšanja) ter da se prenos pooblastil nadzoruje, tako da se od Komisije zahteva, da pred 
koncem petletnega obdobja predloži poročilo.  

Poročevalec zato sledi pristopu, ki je bil sprejet z zadnjo spremembo direktive o sadnih 
sokovih (glej Direktiva 2012/12/EU), kjer je bila priloga, ki vsebuje imena, opredelitve in 
značilnosti proizvodov, izvzeta iz prenosa pooblastil. Jasno je, da se tako bistvenih elementov 
ne sme spreminjati z delegiranimi akti. 

Po drugi strani pa se poročevalec strinja s predlagano ukinitvijo pristojnosti Komisije za 
prilagoditev teh direktiv splošnim določbam Unije o živilih, ker to področje že ureja obstoječa 
živilska zakonodaja.


