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Predlog spremembe 20
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o živilih, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, in živilih za posebne zdravstvene 
namene (predložila Komisija v skladu s 
členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije) (Besedilo velja za EGP)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o živilih, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, živilih za posebne zdravstvene 
namene in drugih živilih za posebno 
prehrano (predložila Komisija v skladu s 
členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije) (Besedilo velja za EGP)

Or. en

Obrazložitev

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Predlog spremembe 21
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o živilih, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, in živilih za posebne zdravstvene 
namene (predložila Komisija v skladu s 
členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije) (Besedilo velja za EGP)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o živilih, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, živilih za posebne zdravstvene 
namene in drugih živilih za posebne 
prehranske namene (predložila Komisija v 
skladu s členom 114 Pogodbe o delovanju 
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Evropske unije) (Besedilo velja za EGP)

Or. fr

Predlog spremembe 22
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o živilih, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, in živilih za posebne zdravstvene 
namene (predložila Komisija v skladu s 
členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije) (Besedilo velja za EGP)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o živilih, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, živilih za posebne zdravstvene 
namene in živilih, ki se uporabljajo v 
energijsko omejenih dietah za zmanjšanje 
telesne teže (predložila Komisija v skladu s 
členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije) (Besedilo velja za EGP)

Or. fr

Predlog spremembe 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o živilih, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, in živilih za posebne zdravstvene 
namene (predložila Komisija v skladu s 
členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije) (Besedilo velja za EGP)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o živilih, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, živilih za posebne zdravstvene 
namene in živilih za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten (predložila 
Komisija v skladu s členom 114 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije) (Besedilo velja 
za EGP)

Or. en
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Obrazložitev

Osebe s celiakijo so ranljivi potrošniki. Edini način zdravljenja celiakije, ki ga poznamo 
danes, je vseživljenjska brezglutenska dieta. Brezglutenska živila so tako namenjena ranljivi 
skupini prebivalstva. Predlog Komisije, ki omejuje področje uporabe te uredbe, bi lahko 
oslabil zdravje in varnost teh skupin potrošnikov.

Predlog spremembe 24
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prosti pretok varnih in zdravstveno 
ustreznih živil je pomemben vidik
notranjega trga in znatno prispeva k 
zdravju in dobremu počutju državljanov ter 
njihovim socialnim in gospodarskim 
interesom.

(2) Zagotavljanje varnih in zdravstveno 
ustreznih živilskih proizvodov, zlasti kadar 
so namenjeni ranljivim skupinam 
potrošnikov, kot so dojenčki in majhni 
otroci, je pomembno merilo za njihov 
prosti pretok in dobro delovanje 
notranjega trga in znatno prispeva k 
zdravju in dobremu počutju državljanov ter 
njihovim socialnim in gospodarskim 
interesom,

Or. en

Predlog spremembe 25
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
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presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih 
podkategorij živil, meril za določitev 
zahtev o sestavi in možnega učinka na 
inovacije pri razvoju izdelkov. V zvezi s 
posebnimi določbami glede živil, 
namenjenih osebam z motnjami v presnovi 
ogljikovih hidratov (diabetesom), poročilo 
Komisije ugotavlja, da manjka znanstvena 
podlaga za določitev posebnih zahtev o 
sestavi.

presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče uskladiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje. Vendar zaradi teh razhajanj 
prihaja do nacionalnih ukrepov, ki 
ovirajo uresničevanje notranjega trga in 
zahtevajo ustrezen zakonodajni odziv. 
Treba je tudi zagotoviti, da bo Uredba 
(EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom omogočila skladno in 
učinkovito strategijo za zaščito športnikov, 
preden se dokončno opusti zamisel o 
posebni zakonodaji. Treba se je zlasti 
odzvati na številne zahteve ljudi, ki se 
ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in 
podrobno opredeliti pravila glede 
označevanja na tem področju, zato je 
treba zaradi živil za športnike prilagoditi 
Uredbo (EU) št. 1169/2011, upoštevati 
posebne profile hranilne vrednosti živil, 
namenjenih športnikom, pri opredelitvi 
profilov hranilne vrednosti iz člena 4 
Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 
2006 o prehranskih in zdravstvenih 
trditvah na živilih2, upoštevati obstoječe 
prehranske trditve, ki se nanašajo na 
športnike, ki pa so z Uredbo (ES) 
št. 1924/2006 prepovedane za splošno 
javnost (na primer živila, „bogata z 
ogljikovimi hidrati“, „bogata z natrijem“), 
določiti posebne pogoje za uporabo hranil 
in drugih snovi v živilih, namenjenih 
športnikom, v Direktivi (ES) št. 1925/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, 
mineralov in nekaterih drugih snovi 
živilom3 ter zagotoviti, da bodo izključene 
sestavine, ki bi lahko bile določene kot 
nedovoljena poživila. V zvezi s posebnimi 
določbami glede živil, namenjenih osebam 
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z motnjami v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.

____________________
1 UL L 304, 22.11.2011, str. 18.
2 UL L 404, 30.12.2006, str. 9.
3 UL L 404, 30.12.2006, str. 26.

Or. fr

Predlog spremembe 26
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih 
podkategorij živil, meril za določitev 
zahtev o sestavi in možnega učinka na 
inovacije pri razvoju izdelkov. V zvezi s 
posebnimi določbami glede živil, 
namenjenih osebam z motnjami v presnovi 
ogljikovih hidratov (diabetesom), poročilo 
Komisije ugotavlja, da manjka znanstvena 
podlaga za določitev posebnih zahtev o 

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se doslej ni bilo mogoče uskladiti
glede oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje. Ker na tem delu trga živil v 
Uniji obstaja resen problem usklajevanja 
in visoko povpraševanje oseb, ki se 
ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in ker 
je treba jasno določiti pravila o 
označevanju na tem področju, bi morala 
Komisija do leta 2015 po posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane 
posodobiti poročilo z dne 28. februarja 
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sestavi. 2001 o teh živilih in po potrebi oblikovati 
predloge. V zvezi s posebnimi določbami 
glede živil, namenjenih osebam z motnjami 
v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.

Or. fr

Predlog spremembe 27
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih 
podkategorij živil, meril za določitev 
zahtev o sestavi in možnega učinka na 
inovacije pri razvoju izdelkov. V zvezi s 
posebnimi določbami glede živil, 
namenjenih osebam z motnjami v presnovi 
ogljikovih hidratov (diabetesom), poročilo 
Komisije ugotavlja, da manjka znanstvena 
podlaga za določitev posebnih zahtev o 
sestavi.

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče uskladiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje. Ker na tem delu trga živil v 
Uniji obstaja resen problem usklajevanja 
in visoko povpraševanje oseb, ki se 
ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in ker 
je treba jasno določiti pravila o 
označevanju na tem področju, bi morala 
Komisija do leta 2015 po posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane 
posodobiti poročilo z dne 28. februarja 
2001 o teh živilih in po potrebi oblikovati 
predloge. V zvezi s posebnimi določbami 
glede živil, namenjenih osebam z motnjami 
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v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.

Or. fr

Predlog spremembe 28
Olga Sehnalová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih podkategorij 
živil, meril za določitev zahtev o sestavi in 
možnega učinka na inovacije pri razvoju 
izdelkov. V zvezi s posebnimi določbami 
glede živil, namenjenih osebam z motnjami 
v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih podkategorij 
živil, meril za določitev zahtev o sestavi in 
možnega učinka na inovacije pri razvoju 
izdelkov. „Živila, namenjena osebam z 
visoko energijsko porabo, predvsem 
športnikom“, bi zato morala urejati 
Direktiva 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 
o približevanju zakonodaj držav članic o 
prehranskih dopolnilih1, da bi izboljšali 
delovanje notranjega trga in zagotovili 
višjo raven varstva potrošnikov. Treba je 
podpreti inovacije, obenem pa ohraniti 
visoko raven varstva potrošnikov. V zvezi 
s posebnimi določbami glede živil, 
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namenjenih osebam z motnjami v presnovi 
ogljikovih hidratov (diabetesom), poročilo 
Komisije ugotavlja, da manjka znanstvena 
podlaga za določitev posebnih zahtev o 
sestavi.
____________________
1 UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

Or. en

Obrazložitev

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Predlog spremembe 29
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 

(7) Direktiva 2009/39/ES predvideva, da bi 
se lahko sprejele posebne določbe v zvezi z 
naslednjima dvema posebnima 
kategorijama živil, ki sodita v opredelitev 
živil za posebne prehranske namene: 
„živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo, predvsem športnikom“ 
in „živila, namenjena osebam z motnjami v 
presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom)“. V zvezi z živili, 
namenjenimi osebam z visoko energijsko 
porabo, se ni bilo mogoče poenotiti glede 
oblikovanja posebnih določb, ker se 
mnenja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi zelo razlikujejo 
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glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih podkategorij 
živil, meril za določitev zahtev o sestavi in 
možnega učinka na inovacije pri razvoju 
izdelkov. V zvezi s posebnimi določbami 
glede živil, namenjenih osebam z motnjami 
v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.

glede področja uporabe posebne 
zakonodaje, števila vključenih podkategorij 
živil, meril za določitev zahtev o sestavi in 
možnega učinka na inovacije pri razvoju 
izdelkov. Za izboljšanje delovanja 
notranjega trga in okrepitev varstva 
potrošnikov ob spodbujanju inovacij bi 
morala „živila za športnike“ odslej urejati 
samo Uredba (ES) št. 1924/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih1 ter bi 
morala biti skladna z zahtevami iz te 
uredbe. V zvezi s posebnimi določbami 
glede živil, namenjenih osebam z motnjami 
v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.
____________________
1 UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

Or. en

Predlog spremembe 30
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zato je treba odpraviti pojem „živila
za posebne prehranske namene“ ter
Direktivo 2009/39/ES nadomestiti s tem 
aktom. Za poenostavitev njegove uporabe 
in zagotovitev usklajenosti med državami 
članicami mora biti ta akt v obliki uredbe.

(13) Zato bi bilo treba ohraniti pojem živil
za posebno prehrano, vendar bi moral biti 
strogo omejen na proizvode, za katere 
izrecno velja, da izpolnjujejo posebne 
prehranske potrebe ranljivih skupin 
prebivalstva, in ki jih v okviru sedanje 
zakonodaje Unije drugače ne bi bilo 
mogoče dati v promet in kjer se z 
usklajevanjem zagotovi prosti pretok teh 
živil na zadovoljiv način. Direktivo 
2009/39/ES bi bilo treba nadomestiti s tem 
aktom. Za poenostavitev njegove uporabe 
in zagotovitev usklajenosti med državami 
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članicami bi moral biti ta akt v obliki 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera bistvena zagotovila, ki jih vsebujejo sedanja dietična okvirna direktiva (2009/39/ES) 
in zadevne vertikalne direktive, so bila odstranjena v škodo ranljivih potrošnikov, ki 
potrebujejo živila, posebej pripravljena za posebno prehrano in blaženje nekaterih obolenj z 
dieto.

Predlog spremembe 31
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene. 
Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES zagotavljajo 
zadovoljiv prosti pretok takih živil in hkrati 
visoko raven varovanja javnega zdravja. 
Zato je primerno, da se ta uredba 
osredotoči na splošne zahteve o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke ter živila za posebne zdravstvene 
namene ob upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano, 
mlečne napitke, namenjene majhnim 
otrokom, živila za posebne zdravstvene 
namene, živila za zmanjšanje in nadzor 
telesne teže, živila, namenjena osebam z 
visoko energijsko porabo, in živila za ljudi 
s preobčutljivostjo na gluten. Izkušnje so 
pokazale, da določbe iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES ter Uredbe Komisije (ES) št. 
41/2009 in Direktive Komisije 96/8/ES
zagotavljajo zadovoljiv prosti pretok takih 
živil in hkrati visoko raven varovanja 
javnega zdravja. Zato je primerno, da se ta 
uredba osredotoči na splošne zahteve o 
sestavi in informacijah za začetne formule 
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in 1999/21/ES. za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke, mlečne napitke, namenjene 
majhnim otrokom, živila za posebne 
zdravstvene namene, živila za zmanjšanje 
in nadzor telesne teže, živila, namenjena 
osebam z visoko energijsko porabo, in 
živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten, ob upoštevanju direktiv Komisije 
2006/141/ES, 2006/125/ES, 1999/21/ES, 
96/8/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 
41/2009. Poleg tega bi bilo treba ohraniti 
pojem živil za posebno prehrano in ga 
strogo omejiti na proizvode, za katere 
izrecno velja, da izpolnjujejo posebne 
prehranske potrebe ranljivih skupin 
prebivalstva, in ki jih v okviru sedanje 
zakonodaje Unije drugače ne bi bilo 
mogoče dati v promet.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije, ki omejuje področje uporabe, bi lahko oslabil zdravje in varnost teh skupin 
potrošnikov in omejil možnosti za prihodnje inovacije na podlagi znanstvenega razvoja. 
Zaradi tega je treba ponovno uvesti koncept živil za posebno prehrano. To je v skladu s 
sedanjim standardom Codexa za živila za posebno dietično uporabo (146-1985).

Predlog spremembe 32
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
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vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene. 
Izkušnje so pokazale, da določbe iz direktiv
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in
1999/21/ES zagotavljajo zadovoljiv prosti 
pretok takih živil in hkrati visoko raven 
varovanja javnega zdravja. Zato je 
primerno, da se ta uredba osredotoči na 
splošne zahteve o sestavi in informacijah 
za začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
za dojenčke in majhne otroke ter živila za 
posebne zdravstvene namene ob 
upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES.

vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene 
in živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES ter Uredbe 
Komisije (ES) št. 41/2009 zagotavljajo 
zadovoljiv prosti pretok takih živil in hkrati 
visoko raven varovanja javnega zdravja. 
Zato je primerno, da se ta uredba 
osredotoči na splošne zahteve o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke, živila za posebne zdravstvene 
namene in živila za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES in Uredbe 
Komisije (ES) št. 41/2009. Poleg tega bi 
bilo treba ohraniti pojem živil za posebno 
prehrano, biti pa mora strogo omejen na 
proizvode, za katere izrecno velja, da 
izpolnjujejo posebne prehranske potrebe 
ranljivih skupin prebivalstva, in ki jih v 
okviru sedanje zakonodaje Unije drugače 
ne bi bilo mogoče dati v promet.

Or. en

Predlog spremembe 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
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primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene. 
Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES zagotavljajo 
zadovoljiv prosti pretok takih živil in hkrati 
visoko raven varovanja javnega zdravja. 
Zato je primerno, da se ta uredba 
osredotoči na splošne zahteve o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke ter živila za posebne zdravstvene 
namene ob upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES.

primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene 
in živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES ter Uredbe 
Komisije (ES) št. 41/2009 zagotavljajo 
zadovoljiv prosti pretok takih živil in hkrati 
visoko raven varovanja javnega zdravja. 
Zato je primerno, da se ta uredba 
osredotoči na splošne zahteve o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke, živila za posebne zdravstvene 
namene in živila za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES in Uredbe 
Komisije (ES) št. 41/2009.

Or. en

Obrazložitev

Živila za obolele s celiakijo so priznana z nedavno spremenjenim standardom Codexa 118-
1979, spr. 2008. Treba je upoštevati brezglutenska živila, ki so za te ljudi edini način 
zdravljenja.

Predlog spremembe 34
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
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nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke,
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene. 
Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES zagotavljajo 
zadovoljiv prosti pretok takih živil in hkrati 
visoko raven varovanja javnega zdravja. 
Zato je primerno, da se ta uredba 
osredotoči na splošne zahteve o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke ter živila za posebne zdravstvene 
namene ob upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES.

nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano, 
živila za posebne zdravstvene namene ter 
živila, namenjena ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten. Izkušnje so 
pokazale, da določbe iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES ter Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 zagotavljajo zadovoljiv prosti 
pretok takih živil in hkrati visoko raven 
varovanja javnega zdravja. Zato je 
primerno, da se ta uredba osredotoči na 
splošne zahteve o sestavi in informacijah 
za začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
za dojenčke in majhne otroke, živila za 
posebne zdravstvene namene ter živila, 
namenjena ljudem s preobčutljivostjo na 
gluten ob upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in
1999/21/ES ter Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
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natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene. 
Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES zagotavljajo 
zadovoljiv prosti pretok takih živil in hkrati 
visoko raven varovanja javnega zdravja. 
Zato je primerno, da se ta uredba 
osredotoči na splošne zahteve o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke ter živila za posebne zdravstvene 
namene ob upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES.

natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano,
živila za posebne zdravstvene namene ter 
živila, ki se uporabljajo v energijsko 
omejenih dietah za zmanjšanje telesne 
teže. Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES, 1999/21/ES in 96/8/ES 
zagotavljajo zadovoljiv prosti pretok takih 
živil in hkrati visoko raven varovanja 
javnega zdravja. Zato je primerno, da se ta 
uredba osredotoči na splošne zahteve o 
sestavi in informacijah za začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke, za živila za posebne zdravstvene 
namene in živila, ki se uporabljajo v 
energijsko omejenih dietah za zmanjšanje 
telesne teže, ob upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES,
1999/21/ES in 96/8/ES.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 

(15) Omejeno število kategorij živil je 
edini ali delni vir prehrane nekaterih 
skupin prebivalstva; take kategorije živil so 
nujno potrebne za zdravljenje nekaterih 
bolezni in/ali so ključne za ohranjanje 
primerne hranilne vrednosti za nekatere 
natančno opredeljene ranljive skupine 
prebivalstva. Navedene kategorije živil 
vključujejo začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
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majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene. 
Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES zagotavljajo 
zadovoljiv prosti pretok takih živil in hkrati 
visoko raven varovanja javnega zdravja. 
Zato je primerno, da se ta uredba 
osredotoči na splošne zahteve o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke ter živila za posebne zdravstvene 
namene ob upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES.

majhne otroke, žitne kašice, otroško hrano 
ter živila za posebne zdravstvene namene. 
Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES zagotavljajo 
zadovoljiv prosti pretok takih živil in hkrati 
visoko raven varovanja javnega zdravja in 
interesov potrošnikov. Zato je primerno, da 
se ta uredba osredotoči na splošne zahteve 
o sestavi in informacijah za začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano za dojenčke in majhne 
otroke ter živila za posebne zdravstvene 
namene ob upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES. V tem okviru je treba iz 
kategorij živil, ki jih zajema ta uredba, 
izključiti snovi, ki bi lahko škodile zdravju 
navedenih skupin prebivalstva.

Or. en

Predlog spremembe 37
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in
1999/21/ES prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene po potrebi redno 
prilagajati ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES, 
1999/21/ES, 96/8/ES in Uredbe Komisije 
(ES) št. 41/2009 prenesti v to uredbo. 
Vendar je treba opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane, mlečne napitke, namenjene 
majhnim otrokom, živil za posebne 
zdravstvene namene, živil za zmanjšanje in 
nadzor telesne teže, živil, namenjenih 
osebam z visoko energijsko porabo, in 
živil za ljudi s preobčutljivostjo na gluten
po potrebi redno prilagajati ob upoštevanju 
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tehničnega in znanstvenega napredka ter 
ustreznega razvoja na mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene po potrebi redno 
prilagajati ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES,
1999/21/ES in Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane, živil za posebne zdravstvene 
namene in živil za ljudi s preobčutljivostjo 
na gluten po potrebi redno prilagajati ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 39
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES,
1999/21/ES in Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
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dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene po potrebi redno 
prilagajati ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane, živil za posebne zdravstvene 
namene in živil za ljudi s preobčutljivostjo 
na gluten po potrebi redno prilagajati ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 40
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene po potrebi redno 
prilagajati ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES ter Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane, živil za posebne zdravstvene 
namene in živil, namenjenih ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten, po potrebi 
redno prilagajati ob upoštevanju 
tehničnega in znanstvenega napredka ter 
ustreznega razvoja na mednarodni ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 41
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in
1999/21/ES prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene po potrebi redno 
prilagajati ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES,
1999/21/ES in 96/8/ES prenesti v to 
uredbo. Vendar je treba opredelitve 
pojmov začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroške hrane,
živil za posebne zdravstvene namene in 
živil, ki se uporabljajo v energijsko 
omejenih dietah za zmanjšanje telesne 
teže, po potrebi redno prilagajati ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
mednarodni ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 42
Iliana Ivanova

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES prenesti v to uredbo. Vendar je 
treba opredelitve pojmov začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene po potrebi redno 
prilagajati ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

(16) Za zagotovitev pravne varnosti je 
treba opredelitve pojmov iz direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES prenesti v to uredbo.

Or. en
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe 12 osnutka mnenja Iliane Ivanove.

Predlog spremembe 43
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES opredeliti 
merila za določitev posebnih zahtev o 
sestavi in informacijah za začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroška hrana ter živila za posebne 
zdravstvene namene, ki so določene v tej 
uredbi, ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni, da se 
določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah glede na kategorije živil, ki 
jih zajema ta uredba, vključno z dodatnimi 
zahtevami glede označevanja k določbam 
Direktive 2000/13/ES ali odstopanji od njih 
ter z odobritvijo prehranskih in 
zdravstvenih trditev. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES, 1999/21/ES, 96/8/ES in 
Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009
opredeliti merila za določitev posebnih 
zahtev o sestavi in informacijah za začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroško hrano, mlečne napitke, namenjene 
majhnim otrokom, živila za posebne 
zdravstvene namene, živila za zmanjšanje 
in nadzor telesne teže, živila, namenjena 
osebam z visoko energijsko porabo, in 
živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije je treba prenesti na 
Komisijo, da se prilagodijo opredelitve 
pojmov začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroška hrana, 
mlečni napitki, namenjeni majhnim 
otrokom, živila za posebne zdravstvene 
namene, živila za zmanjšanje in nadzor 
telesne teže, živila, namenjena osebam z 
visoko energijsko porabo, in živila za ljudi 
s preobčutljivostjo na gluten, ki so 
določene v tej uredbi, ob upoštevanju 
tehničnega in znanstvenega napredka ter 
ustreznega razvoja na mednarodni ravni, da 
se določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah ter postopek za dajanje živil, 
proizvedenih na podlagi znanstvenih in 
tehnoloških inovativnih postopkov, na trg, 
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glede na kategorije živil, ki jih zajema ta 
uredba, vključno z dodatnimi zahtevami 
glede označevanja k določbam Direktive 
2000/13/ES ali odstopanji od njih ter z 
odobritvijo prehranskih in zdravstvenih 
trditev. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES opredeliti 
merila za določitev posebnih zahtev o 
sestavi in informacijah za začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroška hrana ter živila za posebne 
zdravstvene namene, ki so določene v tej 
uredbi, ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni, da se 
določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah glede na kategorije živil, ki 

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES, 1999/21/ES in Uredbe 
Komisije (ES) št. 41/2009 opredeliti merila 
za določitev posebnih zahtev o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane, živil za posebne zdravstvene 
namene in živil za ljudi s preobčutljivostjo 
na gluten. Pooblastilo za sprejemanje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije je treba prenesti 
na Komisijo, da se prilagodijo opredelitve 
pojmov začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroška hrana,
živila za posebne zdravstvene namene in 
živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten, ki so določene v tej uredbi, ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
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jih zajema ta uredba, vključno z dodatnimi 
zahtevami glede označevanja k določbam 
Direktive 2000/13/ES ali odstopanji od njih 
ter z odobritvijo prehranskih in 
zdravstvenih trditev. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

mednarodni ravni, da se določijo posebne 
zahteve o sestavi in informacijah glede na 
kategorije živil, ki jih zajema ta uredba, 
vključno z dodatnimi zahtevami glede 
označevanja k določbam Direktive 
2000/13/ES ali odstopanji od njih ter z 
odobritvijo prehranskih in zdravstvenih 
trditev. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 45
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES opredeliti
merila za določitev posebnih zahtev o 
sestavi in informacijah za začetne formule 
za dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroška hrana ter živila za posebne 
zdravstvene namene, ki so določene v tej 
uredbi, ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni, da se 

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES, 1999/21/ES in Uredbe 
Komisije (ES) št. 41/2009 opredeliti merila 
za določitev posebnih zahtev o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane, živil za posebne zdravstvene 
namene in živila za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroška hrana, živila za posebne 
zdravstvene namene ter živila za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten, ki so določene 
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določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah glede na kategorije živil, ki 
jih zajema ta uredba, vključno z dodatnimi 
zahtevami glede označevanja k določbam 
Direktive 2000/13/ES ali odstopanji od njih 
ter z odobritvijo prehranskih in 
zdravstvenih trditev. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

v tej uredbi, ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni, da se 
določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah ter postopek dajanja živil, 
proizvedenih na podlagi znanstvenih in 
tehnoloških inovativnih postopkov, na trg, 
glede na kategorije živil, ki jih zajema ta 
uredba, vključno z dodatnimi zahtevami 
glede označevanja k določbam Direktive 
2000/13/ES ali odstopanji od njih ter z 
odobritvijo prehranskih in zdravstvenih 
trditev. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 46
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) S to uredbo bi se morala ob 
upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES opredeliti merila za 
določitev posebnih zahtev o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 

(19) S to uredbo bi se morala ob 
upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES ter Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 opredeliti merila za določitev 
posebnih zahtev o sestavi in informacijah 
za začetne formule za dojenčke, 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice, otroške hrane,
živil za posebne zdravstvene namene in 
živil, namenjenih ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
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za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroška hrana ter živila za posebne 
zdravstvene namene, ki so določene v tej 
uredbi, ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni, da se 
določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah glede na kategorije živil, ki 
jih zajema ta uredba, vključno z dodatnimi 
zahtevami glede označevanja k določbam 
Direktive 2000/13/ES ali odstopanji od njih 
ter z odobritvijo prehranskih in 
zdravstvenih trditev. Pomembno je zlasti, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje pomembnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroška hrana, živila za posebne 
zdravstvene namene in živila, namenjena 
ljudem s preobčutljivostjo na gluten, ki so 
določene v tej uredbi, ob upoštevanju 
tehničnega in znanstvenega napredka ter 
ustreznega razvoja na mednarodni ravni, da 
se določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah glede na kategorije živil, ki 
jih zajema ta uredba, vključno z dodatnimi 
zahtevami glede označevanja k določbam 
Direktive 2000/13/ES ali odstopanji od njih 
ter z odobritvijo prehranskih in 
zdravstvenih trditev. Pomembno je zlasti, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje pomembnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. fr

Predlog spremembe 47
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) S to uredbo bi se morala ob 
upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 2006/125/ES 
in 1999/21/ES opredeliti merila za 
določitev posebnih zahtev o sestavi in 
informacijah za začetne formule za 
dojenčke, nadaljevalne formule za 
dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

(19) S to uredbo bi se morala ob 
upoštevanju direktiv 
Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES, 1999/21/ES in 96/8/ES
opredeliti merila za določitev posebnih 
zahtev o sestavi in informacijah za začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroške hrane ter živil za posebne 
zdravstvene namene. Pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroška hrana ter živila za posebne 
zdravstvene namene, ki so določene v tej 
uredbi, ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni, da se 
določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah glede na kategorije živil, ki 
jih zajema ta uredba, vključno z dodatnimi 
zahtevami glede označevanja k določbam 
Direktive 2000/13/ES ali odstopanji od njih 
ter z odobritvijo prehranskih in 
zdravstvenih trditev. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba prenesti na Komisijo, da se 
prilagodijo opredelitve pojmov začetne 
formule za dojenčke, nadaljevalne formule 
za dojenčke in majhne otroke, žitne kašice, 
otroška hrana, živila, ki se uporabljajo v 
energijsko omejenih dietah za zmanjšanje 
telesne teže, ter živila za posebne 
zdravstvene namene, ki so določene v tej 
uredbi, ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni, da se 
določijo posebne zahteve o sestavi in 
informacijah glede na kategorije živil, ki 
jih zajema ta uredba, vključno z dodatnimi 
zahtevami glede označevanja k določbam 
Direktive 2000/13/ES ali odstopanji od njih 
ter z odobritvijo prehranskih in 
zdravstvenih trditev. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 
ravni strokovnjakov. Komisija bi morala
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje pomembnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. fr

Predlog spremembe 48
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Ker so živila, ki jih ureja ta uredba, 
posebna živila in se bistveno razlikujejo 
od živil za običajno prehrano, zanje 
veljajo posebna pravila glede sestave in se 
zahteva navedba dodatnih obveznih 
informacij glede označevanja kot za živila 
za običajno prehrano, je primerno, da se 
po potrebi zagotovijo odstopanja od 
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obveznih zahtev glede označevanja iz 
Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom1.
_______________
1 UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

Or. en

Obrazložitev

Živila za posebno prehrano se razlikujejo od tistih za običajno prehrano, zato je treba po 
potrebi določiti odstopanja od spremenjene uredbe o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom.

Predlog spremembe 49
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Ker so živila, ki jih ureja ta uredba, 
posebna živila in se bistveno razlikujejo 
od živil za običajno prehrano, zanje 
veljajo posebna pravila glede sestave in se 
zahteva navedba dodatnih obveznih 
informacij glede označevanja kot za živila 
za običajno prehrano, je primerno, da se 
po potrebi zagotovijo odstopanja od 
obveznih zahtev glede označevanja iz 
Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom.
________________
1 OJ L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en
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Obrazložitev

Živila za posebno prehrano se razlikujejo od tistih za običajno prehrano, zato je treba po 
potrebi določiti odstopanja od spremenjene uredbe o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom.

Predlog spremembe 50
Olga Sehnalová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Ob upoštevanju ustreznega 
tehničnega in znanstvenega napredka bi 
bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za 
posodobitev delegiranih aktov, sprejetih v 
skladu s to uredbo. To naj bi spodbudilo 
inovacije v sektorju živil, namenjenih 
dojenčkom in majhnim otrokom, in živil 
za posebne zdravstvene namene, zaradi 
česar pa se varnost proizvodov ne sme 
zmanjšati.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera živila, ki se tržijo, so namenjena določeni dejavnosti in imajo jasen namen, so 
nastala z inovativnim postopkom, vendar pri tem niso upoštevani varnostni vidiki za končnega 
potrošnika. Poročevalka v senci se zato strinja s podporo industriji, vendar opozarja, da to ne 
more pomeniti popolnoma odprtega trga in zanikati načela varnosti hrane za končne 
porabnike, zlasti za živila, ki so zajeta v predlagani uredbi.

Predlog spremembe 51
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ob upoštevanju nekaterih meril iz te 
uredbe je primerno vzpostaviti in 

(20) Ob upoštevanju nekaterih meril iz te 
uredbe je primerno vzpostaviti in 
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posodabljati seznam vitaminov, mineralov, 
aminokislin in drugih snovi Unije, ki jih je 
mogoče dodati začetnim formulam za 
dojenčke, nadaljevalnim formulam za 
dojenčke in majhne otroke, žitnim kašicam, 
otroški hrani ter živilom za posebne 
zdravstvene namene. Ker sprejetje seznama 
vključuje uporabo meril iz te uredbe, je v 
tem smislu treba Komisiji podeliti 
izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije. Komisija 
mora sprejeti izvedbene akte s takojšnjo 
veljavnostjo za posodobitev seznama 
Unije, kadar tako zahtevajo izredno nujni 
ustrezno utemeljeni primeri v zvezi z 
javnim zdravjem.

posodabljati seznam snovi Unije, ki jih je 
mogoče za posebne prehranske namene
dodati začetnim formulam za dojenčke, 
nadaljevalnim formulam za dojenčke in 
majhne otroke, žitnim kašicam, otroški 
hrani, živilom za posebne zdravstvene 
namene, živilom za zmanjšanje in nadzor 
telesne teže, živilom, namenjenim osebam 
z visoko energijsko porabo, in živilom za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten, pri 
čemer se upoštevajo Uredba (ES) št.
953/2009 in direktivi Komisije 
2006/141/ES in 2006/125/ES. Ker 
sprejetje seznama vključuje uporabo meril 
iz te uredbe, je v tem smislu treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila. Ta 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. Komisija bi morala
sprejeti izvedbene akte s takojšnjo 
veljavnostjo za posodobitev seznama 
Unije, kadar tako zahtevajo izredno nujni 
ustrezno utemeljeni primeri v zvezi z 
javnim zdravjem.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja uredba (ES) št. 953/2009 ter direktivi 2006/141/ES in 2006/125/ES urejajo snovi, ki 
jih je mogoče dodati za posebne prehranske namene. Z ohranitvijo te terminologije bi 
preprečili zmedo glede obsega in namena seznama snovi Unije. Pri poenostavljenem in 
usklajenem seznamu snovi, ki jih je mogoče dodati za posebne prehranske namene, je treba 
upoštevati snovi, ki so sedaj dovoljene na podlagi obstoječih pravil.

Predlog spremembe 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ob upoštevanju nekaterih meril iz te 
uredbe je primerno vzpostaviti in 
posodabljati seznam vitaminov, mineralov, 
aminokislin in drugih snovi Unije, ki jih je 
mogoče dodati začetnim formulam za 
dojenčke, nadaljevalnim formulam za 
dojenčke in majhne otroke, žitnim kašicam, 
otroški hrani ter živilom za posebne 
zdravstvene namene. Ker sprejetje seznama 
vključuje uporabo meril iz te uredbe, je v 
tem smislu treba Komisiji podeliti 
izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije. Komisija 
mora sprejeti izvedbene akte s takojšnjo 
veljavnostjo za posodobitev seznama 
Unije, kadar tako zahtevajo izredno nujni 
ustrezno utemeljeni primeri v zvezi z 
javnim zdravjem.

(20) Ob upoštevanju Uredbe (ES) 
št. 953/2009, direktiv 
Komisije 2006/141/ES in 2006/125/ES ter 
nekaterih meril iz te uredbe je primerno 
vzpostaviti in posodabljati seznam snovi 
Unije, ki jih je za posebne prehranske 
namene mogoče dodati začetnim 
formulam za dojenčke, nadaljevalnim 
formulam za dojenčke in majhne otroke, 
žitnim kašicam, otroški hrani, živilom za 
posebne zdravstvene namene ter živilom za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten. Ker 
sprejetje seznama vključuje uporabo meril 
iz te uredbe, je v tem smislu treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila. Ta 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. Komisija bi morala
sprejeti izvedbene akte s takojšnjo 
veljavnostjo za posodobitev seznama 
Unije, kadar tako zahtevajo izredno nujni 
ustrezno utemeljeni primeri v zvezi z 
javnim zdravjem.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja uredba (ES) št. 953/2009 ter direktivi 2006/141/ES in 2006/125/ES urejajo snovi, ki 
jih je mogoče dodati za posebne prehranske namene. Z ohranitvijo te terminologije bi
preprečili zmedo glede obsega in namena seznama snovi Unije. Pri poenostavljenem in 
usklajenem seznamu snovi, ki jih je mogoče dodati za posebne prehranske namene, je treba 
upoštevati snovi, ki so sedaj dovoljene na podlagi obstoječih pravil.

Predlog spremembe 53
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ob upoštevanju nekaterih meril iz te 
uredbe je primerno vzpostaviti in 
posodabljati seznam vitaminov, mineralov, 
aminokislin in drugih snovi Unije, ki jih je 
mogoče dodati začetnim formulam za 
dojenčke, nadaljevalnim formulam za 
dojenčke in majhne otroke, žitnim kašicam, 
otroški hrani ter živilom za posebne 
zdravstvene namene. Ker sprejetje seznama 
vključuje uporabo meril iz te uredbe, je v 
tem smislu treba Komisiji podeliti 
izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije. Komisija 
mora sprejeti izvedbene akte s takojšnjo 
veljavnostjo za posodobitev seznama 
Unije, kadar tako zahtevajo izredno nujni 
ustrezno utemeljeni primeri v zvezi z 
javnim zdravjem.

(20) Ob upoštevanju Uredbe (ES) 
št. 953/2009, direktiv 
Komisije 2006/141/ES in 2006/125/ES ter 
nekaterih meril iz te uredbe je primerno 
vzpostaviti in posodabljati seznam snovi 
Unije, ki jih je mogoče za posebne 
prehranske namene dodati začetnim 
formulam za dojenčke, nadaljevalnim 
formulam za dojenčke in majhne otroke, 
žitnim kašicam, otroški hrani, živilom za 
posebne zdravstvene namene ter živilom za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten. Ker 
sprejetje seznama vključuje uporabo meril 
iz te uredbe, bi bilo v tem smislu treba 
Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta 
bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo 
(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
določitvi splošnih pravil in načel, na 
podlagi katerih države članice nadzirajo 
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. 
Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte 
s takojšnjo veljavnostjo za posodobitev 
seznama Unije, kadar tako zahtevajo 
izredno nujni ustrezno utemeljeni primeri v 
zvezi z javnim zdravjem.

Or. en

Predlog spremembe 54
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ob upoštevanju nekaterih meril iz te 
uredbe je primerno vzpostaviti in 
posodabljati seznam vitaminov, mineralov,
aminokislin in drugih snovi Unije, ki jih je 
mogoče dodati začetnim formulam za 
dojenčke, nadaljevalnim formulam za 

(20) Ob upoštevanju nekaterih meril iz te 
uredbe je primerno vzpostaviti in 
posodabljati seznam snovi, zlasti 
vitaminov, mineralov in aminokislin Unije, 
ki jih je mogoče dodati začetnim formulam 
za dojenčke, nadaljevalnim formulam za 
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dojenčke in majhne otroke, žitnim kašicam, 
otroški hrani ter živilom za posebne 
zdravstvene namene. Ker sprejetje seznama 
vključuje uporabo meril iz te uredbe, je v 
tem smislu treba Komisiji podeliti 
izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije. Komisija 
mora sprejeti izvedbene akte s takojšnjo 
veljavnostjo za posodobitev seznama 
Unije, kadar tako zahtevajo izredno nujni 
ustrezno utemeljeni primeri v zvezi z 
javnim zdravjem.

dojenčke in majhne otroke, žitnim kašicam, 
otroški hrani, živilom za posebne 
zdravstvene namene in živil, namenjenih 
ljudem s preobčutljivostjo na gluten, ob 
upoštevanju Uredbe (ES) št. 953/2009 ter 
direktiv 2006/141/ES in 2006/125/ES. Za
sprejetje seznama Unije, kar vključuje 
uporabo meril iz te uredbe, bi bilo treba 
Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta 
pooblastila se izvajajo v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. Komisija bi morala 
sprejeti izvedbene akte s takojšnjo 
veljavnostjo za posodobitev seznama 
Unije, kadar tako zahtevajo izredno nujni 
ustrezno utemeljeni primeri v zvezi z 
javnim zdravjem.

Or. fr

Predlog spremembe 55
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Direktiva Sveta 92/52/EGS določa, da 
morajo biti začetne in nadaljevalne 
formule za dojenčke in majhne otroke, ki 
se izvozijo ali ponovno izvozijo iz 
Evropske unije, v skladu z zakonodajo 
Unije, če država uvoznica ne zahteva 
drugače. To načelo je bilo za živila 
določeno že z Uredbo (ES) št. 178/2002. 
Zaradi poenostavitve in pravne varnosti je 
Direktivo 92/52/EGS zato treba 
razveljaviti.

(24) V primeru izvoza začetnih in 
nadaljevalnih formul za dojenčke in 
majhne otroke morajo biti izdelki v skladu 
z Direktivo 2006/141/ES, mednarodnimi 
standardi Codex Alimentarius ali 
veljavnimi pravili države uvoznice.

Or. en
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Obrazložitev

Uredba o splošni živilski zakonodaji št. 178/2002 ne določa jasnih pravil glede izvoza v tretje 
države in se ne sklicuje na Codex Alimentarius. Evropska unija veliko hrane za dojenčke in 
majhne otroke izvozi v tretje države in če bi za živila za posebno prehrano veljala ta splošna 
živilska pravila za izvoz v tretje države, bi lahko prišlo do težav z interpretacijo.

Predlog spremembe 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebne 
prehranske namene ter za živila za 
običajno prehrano v skladu s pravili iz 
Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009 o sestavi 
in označevanju živil, primernih za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten. Ta izraza se 
lahko razumeta kot prehranske trditve, kot 
so opredeljene v Uredbi (ES) 
št. 1924/2006. Zaradi poenostavitve je 
treba samo z Uredbo (ES) št. 1924/2006 
urejati navedena izraza, ki morata biti v 
skladu z njenimi zahtevami. Tehnične 
prilagoditve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1924/2006 za združitev prehranskih 
trditev „brez glutena“ in „zelo nizka 
vsebnost glutena“ s pogoji njune uporabe, 
kakor so določeni v Uredbi (ES) 
št. 41/2009, je treba opraviti pred 
začetkom uporabe te uredbe.

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebno prehrano 
za ljudi s preobčutljivostjo na gluten v 
skladu s pravili iz člena 3 Uredbe (ES) 
št. 41/2009. Poleg tega se lahko izraz 
„brez glutena“ uporablja za živila za 
običajno prehrano in druga živila za 
posebno prehrano, primerna za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten, v skladu s 
pravili iz člena 4 Uredbe (ES) št. 41/2009, 
ki za ta živila ne dovoljujejo uporabe 
izraza „zelo nizka vsebnost glutena“. 
Takšna živila za posebno prehrano za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten morajo 
ostati zajeta v tej uredbi, saj je 
zagotavljanje takšnih varnih živil za ljudi 
s preobčutljivostjo na gluten in obveščanje 
oseb s celiakijo o odsotnosti glutena 
bistveno za obvladovanje te bolezni. To je 
v skladu z mednarodnim standardom za 
živila za posebno dietično uporabo za 
osebe s preobčutljivostjo na gluten 
(CODEX STAN 118–1979, spremenjen 
leta 2008). Tudi pogoji uporabe trditve 
„brez glutena“ za živila za običajno 
prehrano bi morali ostati zajeti v Uredbi 
(ES) št. 41/2009.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „brez glutena“ ni prehranska trditev in bi ga bilo treba obravnavati, kakršen je, torej 
kot edino obliko zdravljenja za ljudi s celiakijo.

Predlog spremembe 57
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebne prehranske 
namene ter za živila za običajno prehrano
v skladu s pravili iz Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, 
primernih za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Ta izraza se lahko razumeta kot 
prehranske trditve, kot so opredeljene v 
Uredbi (ES) št. 1924/2006. Zaradi 
poenostavitve je treba samo z Uredbo (ES) 
št. 1924/2006 urejati navedena izraza, ki 
morata biti v skladu z njenimi zahtevami. 
Tehnične prilagoditve v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1924/2006 za združitev 
prehranskih trditev „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ s pogoji 
njune uporabe, kakor so določeni v 
Uredbi (ES) št. 41/2009, je treba opraviti 
pred začetkom uporabe te uredbe.

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebne prehranske 
namene za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten v skladu s pravili iz člena 3 Uredbe 
Komisije (ES) št. 41/2009. Navedba „brez 
glutena“ se lahko uporablja tudi za 
običajna živila in živila, primerna za ljudi 
s preobčutljivostjo na gluten v skladu s 
pravili iz člena 4 Uredbe (ES) št. 41/2009, 
ki za ta živila ne dovoljujejo uporabe 
trditve „zelo nizka vsebnost glutena“. Ta 
živila, namenjena posebni prehrani za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten, bi bilo 
treba v tej uredbi ohraniti, da bi zagotovili
varnost tovrstnih živil za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten in ljudi s 
celiakijo obvestili, da je za obvladovanje 
njihove bolezni bistvena brezglutenska 
prehrana. To je v skladu z mednarodnim 
standardom za dietetična živila ali 
prehrano za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten (CODEX STAN 118-1979, 
revidiran leta 2008). V Uredbi (ES) 
št. 41/2009 bi bilo treba ohraniti tudi 
pogoje za uporabo trditve „brez glutena“ 
za živila za običajno prehrano.

Or. fr
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Predlog spremembe 58
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebne 
prehranske namene ter za živila za 
običajno prehrano v skladu s pravili iz 
Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009 o sestavi 
in označevanju živil, primernih za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten. Ta izraza se 
lahko razumeta kot prehranske trditve, 
kot so opredeljene v Uredbi (ES) 
št. 1924/2006. Zaradi poenostavitve je 
treba samo z Uredbo (ES) št. 1924/2006 
urejati navedena izraza, ki morata biti v 
skladu z njenimi zahtevami. Tehnične 
prilagoditve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1924/2006 za združitev prehranskih 
trditev „brez glutena“ in „zelo nizka 
vsebnost glutena“ s pogoji njune uporabe, 
kakor so določeni v Uredbi (ES) 
št. 41/2009, je treba opraviti pred 
začetkom uporabe te uredbe.

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebno prehrano 
za ljudi s preobčutljivostjo na gluten v 
skladu s pravili iz člena 3 Uredbe (ES) 
št. 41/2009. Poleg tega se lahko izraz 
„brez glutena“ uporablja za živila za 
običajno prehrano in druga živila za 
posebno prehrano, primerna za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten, v skladu s 
pravili iz člena 4 Uredbe (ES) št. 41/2009, 
ki za ta živila ne dovoljujejo uporabe 
izraza „zelo nizka vsebnost glutena“. 
Takšna živila za posebno prehrano za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten morajo 
ostati zajeta v tej uredbi, saj je 
zagotavljanje takšnih varnih živil za ljudi 
s preobčutljivostjo na gluten in obveščanje 
oseb s celiakijo o odsotnosti glutena 
bistveno za obvladovanje te bolezni. To je 
v skladu z mednarodnim standardom za 
živila za posebno dietično uporabo za 
osebe s preobčutljivostjo na gluten 
(CODEX STAN 118–1979, spremenjen 
leta 2008).

Or. en

Predlog spremembe 59
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
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uporabljata za živila za posebne 
prehranske namene ter za živila za 
običajno prehrano v skladu s pravili iz 
Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009 o sestavi 
in označevanju živil, primernih za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten. Ta izraza se 
lahko razumeta kot prehranske trditve, 
kot so opredeljene v Uredbi (ES) 
št. 1924/2006. Zaradi poenostavitve je 
treba samo z Uredbo (ES) št. 1924/2006 
urejati navedena izraza, ki morata biti v 
skladu z njenimi zahtevami. Tehnične 
prilagoditve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1924/2006 za združitev prehranskih 
trditev „brez glutena“ in „zelo nizka 
vsebnost glutena“ s pogoji njune uporabe, 
kakor so določeni v Uredbi (ES) 
št. 41/2009, je treba opraviti pred 
začetkom uporabe te uredbe.

uporabljata za živila za posebno prehrano 
za ljudi s preobčutljivostjo na gluten v 
skladu s pravili iz člena 3 Uredbe (ES) 
št. 41/2009. Poleg tega se lahko izraz 
„brez glutena“ uporablja za živila za 
običajno prehrano in druga živila za 
posebno prehrano, primerna za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten, v skladu s 
pravili iz člena 4 Uredbe (ES) št. 41/2009, 
ki za ta živila ne dovoljujejo uporabe 
izraza „zelo nizka vsebnost glutena“. 
Takšna živila za posebno prehrano za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten morajo 
ostati zajeta v tej uredbi, saj je 
zagotavljanje takšnih varnih živil za ljudi 
s preobčutljivostjo na gluten in obveščanje 
oseb s celiakijo o odsotnosti glutena 
bistveno za obvladovanje te bolezni. To je 
v skladu z mednarodnim standardom za 
živila za posebno dietično uporabo za 
osebe s preobčutljivostjo na gluten 
(CODEX STAN 118–1979, spremenjen 
leta 2008).

Or. en

Obrazložitev

Celiakija je bolezen, pri kateri je edini način zdravljenja popolna izključitev glutena iz 
prehrane v celotnem življenjskem obdobju bolnika. Izraz „brez glutena“ ni prehranska 
trditev, saj ni namenjen splošnemu prebivalstvu, ampak obolelim za celiakijo. Opredelitev 
tega izraza kot prehranske trditve bi bila zavajajoča za potrošnike na splošno, saj je gluten 
običajen protein v pšenici in drugih žitnih kašicah, ki so pomemben del uravnotežene 
prehrane.

Predlog spremembe 60
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebne prehranske 

(26) Trenutno se izraza „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila za posebne prehranske 
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namene ter za živila za običajno prehrano v 
skladu s pravili iz Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, 
primernih za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Ta izraza se lahko razumeta kot 
prehranske trditve, kot so opredeljene v 
Uredbi (ES) št. 1924/2006. Zaradi 
poenostavitve je treba samo z Uredbo (ES) 
št. 1924/2006 urejati navedena izraza, ki 
morata biti v skladu z njenimi zahtevami. 
Tehnične prilagoditve v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1924/2006 za združitev 
prehranskih trditev „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ s pogoji 
njune uporabe, kakor so določeni v 
Uredbi (ES) št. 41/2009, je treba opraviti 
pred začetkom uporabe te uredbe.

namene ter za živila za običajno prehrano v 
skladu s pravili iz Uredbe Komisije (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, 
primernih za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Živila brez glutena so edini vir 
prehrane za osebe s celiakijo. Za 
zdravljenje te bolezni je sestava živil 
ključna. Živila brez glutena bi morala zato 
biti zajeta v področju uporabe te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Celiakija je avtoimunska bolezen, ki se lahko zdravi samo s strogim izogibanjem živilom, ki 
vsebujejo gluten. Če oboleli ne upoštevajo te stroge diete, jim grozijo hude posledične 
bolezni, na primer rak debelega črevesa in danke. Kot je Komisija opredelila v uvodni 
izjavi 15, je ohranjanje primerne oskrbe z živili za posebne skupine prebivalstva nujno.

Predlog spremembe 61
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) „Nadomestni obrok za nadzor nad 
telesno težo“ in „popoln prehranski 
nadomestek za nadzor nad telesno težo“ 
veljata za živili za posebne prehranske 
namene ter ju urejajo posebna pravila, 
sprejeta v skladu z Direktivo 96/8/ES. 
Vendar se je na trgu pojavilo vse več živil, 
namenjenih splošnemu prebivalstvu, ki so 
podobno označena in predstavljena kot 
zdravstvene trditve za nadzor nad telesno 
težo. Za odpravo vsake morebitne zmede 

črtano



AM\885312SL.doc 39/87 PE478.332v01-00

SL

med živili, ki se tržijo za nadzor nad 
telesno težo, ter zaradi pravne varnosti in 
skladnosti zakonodaje Unije mora take 
izraze urejati samo Uredba (ES) 
št. 1924/2006 in biti morajo v skladu z 
njenimi zahtevami. Tehnične prilagoditve 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 za 
združitev zdravstvenih trditev glede 
nadzora nad telesno težo za živila, 
predstavljena kot „popoln prehranski 
nadomestek za nadzor nad telesno težo“ 
in „nadomestni obrok za nadzor nad 
telesno težo“ s pogoji njihove uporabe, 
kakor so določeni v Direktivi 96/8/ES, je 
treba opraviti pred začetkom uporabe te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki za zelo nizkokalorično dieto so dietična živila, ki jih zdravstveni delavci v posebnih 
primerih priporočajo za hujšanje pred operacijami ali v nekaterih drugih okoliščinah. Zelo 
nizkokalorična dieta je dieta z 800 kcal dnevno, zato je potrebno sodelovanje zdravstvenega 
delavca. Če prehrana za tovrstne diete ni vključena v posebno zakonodajo, bi morala biti 
zajeta v kategoriji živil za posebne zdravstvene namene.

Predlog spremembe 62
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) „Nadomestni obrok za nadzor nad 
telesno težo“ in „popoln prehranski 
nadomestek za nadzor nad telesno težo“ 
veljata za živili za posebne prehranske 
namene ter ju urejajo posebna pravila, 
sprejeta v skladu z Direktivo 96/8/ES. 
Vendar se je na trgu pojavilo vse več živil, 
namenjenih splošnemu prebivalstvu, ki so 
podobno označena in predstavljena kot 
zdravstvene trditve za nadzor nad telesno 
težo. Za odpravo vsake morebitne zmede 

(27) „Nadomestni obrok za nadzor nad 
telesno težo“ in „popoln prehranski 
nadomestek za nadzor nad telesno težo“ 
veljata za živili za posebne prehranske 
namene ter ju urejajo posebna pravila, 
sprejeta v skladu z Direktivo 96/8/ES. 
Vendar se je na trgu pojavilo vse več živil, 
namenjenih splošnemu prebivalstvu, ki so 
podobno označena in predstavljena kot 
zdravstvene trditve za nadzor nad telesno 
težo. Za odpravo morebitne zmede med 
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med živili, ki se tržijo za nadzor nad 
telesno težo, ter zaradi pravne varnosti in 
skladnosti zakonodaje Unije mora take 
izraze urejati samo Uredba (ES) 
št. 1924/2006 in biti morajo v skladu z 
njenimi zahtevami. Tehnične prilagoditve 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 za 
združitev zdravstvenih trditev glede 
nadzora nad telesno težo za živila, 
predstavljena kot „popoln prehranski 
nadomestek za nadzor nad telesno težo“ 
in „nadomestni obrok za nadzor nad 
telesno težo“ s pogoji njihove uporabe, 
kakor so določeni v Direktivi 96/8/ES, je 
treba opraviti pred začetkom uporabe te 
uredbe.

živili, ki se tržijo za nadzor nad telesno 
težo, bi bilo treba v tej uredbi ohraniti 
živila, ki se uporabljajo v energijsko 
omejenih dietah za zmanjšanje telesne 
teže. Živila, ki se uživajo v okviru zelo 
nizkokalorične diete (manj kot 800 kalorij 
na dan), bi bilo treba zaradi tveganj za 
zdravje in potrebnega nadzora njihovega 
uživanja vključiti v Direktivo 1999/21/ES.

Or. fr

Predlog spremembe 63
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Na ravni Unije zaenkrat ni posebnih 
pravil za uskladitev sestave, označevanja 
in uporabe „mleka, namenjenega 
majhnim otrokom“, torej mleka, ki se 
oglašuje kot posebej primerno za otroke 
od enega do treh let starosti. Nekatera 
takšna mleka nosilci dejavnosti na trgu 
opredeljujejo kot „živila za posebne 
prehranske namene“ v skladu z 
Direktivo 2009/39/ES, drugih pa ne. 
Čeprav se mnoga takšna mleka prodajajo 
kot „mleka za rast“, ni dovolj trdnih 
znanstvenih dokazov za dodano 
zdravstveno ali hranilno vrednost tega 
mleka glede na navadnega. Ta položaj 
pomeni oviro za delovanje notranjega trga 
in neenakomerno raven varstva 
potrošnikov v Uniji. Za izboljšanje tega 
položaja je treba z Uredbo (ES) 
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št. 1924/2006 urejati „mleko, namenjeno 
majhnim otrokom“, ki mora biti v skladu 
z njenimi zahtevami. Zraven tega bi 
morala Komisija po posvetu z Evropsko 
agencijo za varnost hrane Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo o 
zaželenosti posebnih določb glede sestave 
in označevanja mleka, namenjenega 
majhnim otrokom, in ustrezno predlagati 
ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 64
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27b) Na ravni Unije trenutno ni posebnih 
pravil glede sestave, označevanja in 
uporabe tako imenovanih „zelo 
nizkokaloričnih diet“, kar ustreza 
popolnim prehranskim nadomestkom pod 
800 kcal. Glede na tveganja za zdravje, ki 
jih vsebujejo, bi morale biti te diete na 
voljo samo pod zdravniškim nadzorom ter 
urejene z Direktivo 1999/21/ES.

Or. en

Predlog spremembe 65
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Za kategorije živil, zajete s to 
uredbo, veljajo splošne določbe glede 
označevanja iz Uredbe (EU) št. 1169/2011 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom1 brez 
poseganja v posebne zahteve glede 
označevanja, predstavljanja in 
oglaševanja iz te direktive, ki bodo 
sprejete kot delegirani akti. Smiselno bi 
bilo podaljšati prehodno obdobje za 
spremembe označevanja iz Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 za kategorije živil, zajete v 
tej uredbi, da bi bilo skladno z datumi 
uporabe delegiranih aktov.
_______________
1 UL L 304, 22.11.11, str. 18.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnemu podvajanju sprememb označevanja, bi bilo treba datume 
začetka izvajanja spremenjene uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 
uskladiti z datumi začetka uporabe delegiranih aktov, predvidenih za izdelke iz področja 
uporabe te uredbe, ki bodo določili tudi dodatne posebne zahteve glede označevanja.

Predlog spremembe 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Za kategorije živil, zajete s to 
uredbo, veljajo splošne določbe glede 
označevanja iz Uredbe (EU) št. 1169/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom1 brez 
poseganja v posebne zahteve glede 
označevanja, predstavljanja in 
oglaševanja iz te direktive, ki bodo 
sprejete kot delegirani akti. Smiselno bi 
bilo podaljšati prehodno obdobje za 
spremembe označevanja iz Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 za kategorije živil, zajete v 
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tej uredbi, da bi bilo skladno z datumi 
uporabe delegiranih aktov.
_______________
1 UL L 304, 22.11.11, str. 18.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnemu podvajanju sprememb označevanja, bi bilo treba datume 
začetka izvajanja spremenjene uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 
uskladiti z datumi začetka uporabe delegiranih aktov, predvidenih za izdelke iz področja 
uporabe te uredbe, ki bodo določili tudi dodatne posebne zahteve glede označevanja.

Predlog spremembe 67
Iliana Ivanova

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Za olajšanje dostopa malih in
srednjih podjetij do trga, za katerega se v 
nekaterih sektorjih, na primer sektorju 
živil za dojenčke in za zdravstvene 
namene, zdi, da na njem prevladuje 
majhno število velikih podjetij, bi morala 
Komisija v tesnem sodelovanju z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi 
sprejeti smernice da bi podjetjem, zlasti 
malim in srednjim, pomagala pri 
izpolnjevanju zahtev iz te uredbe in s tem 
spodbujala konkurenčnost in 
inovativnost.

Or. en

Predlog spremembe 68
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve o sestavi in 
informacijah za naslednje kategorije živil:

1. Ta uredba določa zahteve o sestavi in 
informacijah za naslednje kategorije živil 
za posebno prehrano:

Or. en

Predlog spremembe 69
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve o sestavi in 
informacijah za naslednje kategorije živil:

1. Ta uredba določa zahteve o sestavi in 
informacijah za naslednje kategorije živil 
za posebno prehrano:

Or. en

Obrazložitev

Nekatera bistvena zagotovila, ki jih vsebujejo sedanja dietična okvirna direktiva (2009/39/ES) 
in zadevne vertikalne direktive, so bila odstranjena v škodo ranljivih potrošnikov, ki 
potrebujejo posebno pripravljena živila za nadzor posebne prehrane za nekatera obolenja. 
Predlog Komisije, ki omejuje področje uporabe te uredbe, bi lahko oslabil zdravje in varnost 
skupin ranljivih potrošnikov in omejil možnosti za prihodnje inovacije na podlagi 
znanstvenega razvoja.

Predlog spremembe 70
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve o sestavi in 
informacijah za naslednje kategorije živil:

1. Ta uredba določa zahteve o sestavi in 
informacijah za naslednje kategorije živil 
za posebne prehranske namene:
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Or. fr

Predlog spremembe 71
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) začetne formule za dojenčke ter 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke;

(a) začetne ter nadaljevalne formule za 
zdrave dojenčke;

Or. en

Predlog spremembe 72
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) začetne formule za dojenčke ter 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke;

(a) začetne ter nadaljevalne formule za 
zdrave dojenčke;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z obstoječo zakonodajo (Direktiva 2006/141/ES o začetnih formulah za 
dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke) in znanstvenimi podatki, na 
katerih temelji zakonodaja, je treba izrecno navesti zdrave dojenčke pri kategoriji začetnih in 
nadaljevalnih formul za dojenčke. To bi tudi preprečilo morebitno zmedo s hrano za posebne 
zdravstvene namene, ki je zasnovana za obolele dojenčke.

Predlog spremembe 73
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) začetne formule za dojenčke ter 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke;

(a) začetne formule za dojenčke ter 
nadaljevalne formule za zdrave dojenčke in 
majhne otroke;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) žitne kašice in otroška hrana za 
dojenčke in majhne otroke;

(b) žitne kašice in otroška hrana za zdrave 
dojenčke in majhne otroke;

Or. fr

Predlog spremembe 75
Matteo Salvini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) mlečne napitke, namenjene majhnim 
otrokom;

Or. en

Obrazložitev

Mlečni napitki, namenjeni majhnim otrokom, imenovani tudi „mleka, namenjena majhnim 
otrokom“ ali „mleka za rast“, so posebej zasnovani izdelki, ki vsebujejo veliko hranilnih 
snovi, ki prispevajo k prehranskim potrebam majhnih otrok, starih od 12 do 36 mesecev.
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Predlog spremembe 76
Gianni Pittella

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten;

Or. en

Predlog spremembe 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten;

Or. en

Obrazložitev

To kategorijo je treba vključiti v opredelitev nove uredbe, da bi preprečili zmedo glede živil, 
povezanimi z boleznimi, in prehranskimi trditvami. Izjave „brez glutena“ ni mogoče urejati z 
Uredbo 1924/2006/ES, ki ureja tržno komuniciranje za splošno prebivalstvo, saj za večino 
ljudi nima koristne prehrambene lastnosti.

Predlog spremembe 78
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) živila, primerna za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten;
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Or. de

Obrazložitev

Celiakija je avtoimunska bolezen, ki se lahko zdravi samo s strogim izogibanjem živilom, ki 
vsebujejo gluten. Če oboleli ne upoštevajo te stroge diete, jim grozijo hude posledične 
bolezni, na primer rak debelega črevesa in danke. Kot je Komisija opredelila v uvodni 
izjavi 15, je ohranjanje primerne oskrbe z živili za posebne skupine prebivalstva nujno.

Predlog spremembe 79
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) živila, namenjena ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten;

Or. fr

Predlog spremembe 80
Matteo Salvini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) živila za zmanjšanje in nadzor telesne 
teže;

Or. en

Predlog spremembe 81
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) živila, namenjena za uporabo v 
energijsko omejenih dietah za zmanjšanje 
telesne teže;

Or. fr

Predlog spremembe 82
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 1 –odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo;

Or. en

Predlog spremembe 83
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 1 –odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cb) živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo;

Or. de

Obrazložitev

Osebe, izpostavljene intenzivnemu telesnemu naporu, potrebujejo posebna živila, ki ustrezajo 
fiziološkim potrebam glede prehrane. Doslej so bila ta živila urejana v okvirni direktivi o 
dietičnih živilih (2009/39/ES). Če ta živila ne bi bila zajeta v področju uporabe te uredbe, jih 
v mnogih državah članicah zaradi manjkajoče odobritve ne bi bilo mogoče prodajati.
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Predlog spremembe 84
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten.

Or. en

Predlog spremembe 85
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cc) ostala živila za dojenčke in majhne 
otroke.

Or. de

Obrazložitev

Na trgu je veliko živil za dojenčke in majhne otroke, kot so čaji za dojenčke in prehrana za 
nedonošenčke. Za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov bi morala uredba zajemati 
tudi ta živila.

Predlog spremembe 86
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba določa pravila za dajanje 
drugih živil za posebno prehrano na trg.

Or. en
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Obrazložitev

Za upoštevanje prihodnjih inovacij na podlagi konkretnih znanstvenih dokazov bi bilo treba 
opredeliti kategorijo drugih živil za posebno prehrano, da bi učinkovito upoštevali razvoj 
znanstvenega znanja in potrebe potrošnikov.

Predlog spremembe 87
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) žitnih kašic in (i) žitnih kašic.

Or. en

Obrazložitev

Mleka, namenjena majhnim otrokom, imenovana tudi „mleka za rast“, so posebej zasnovani 
izdelki, ki vsebujejo veliko hranilnih snovi, ki prispevajo k prehranskim potrebam majhnih 
otrok, starih od 12 do 36 mesecev. Mednarodni standardi potrjujejo, da majhni otroci, stari 
od 6 do 36 mesecev, potrebujejo posebne formule, to pa se od leta 1987 odraža v standardu 
Codex za nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke.

Predlog spremembe 88
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) mleka, namenjenega majhnim 
otrokom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje mlek, namenjenih majhnim otrokom, iz opredelitve otroške hrane bo povzročilo 
zmanjšanje ukrepov za varnost hrane, nespecifično prehransko sestavo in pomanjkanje 
usklajevanja med državami članicami EU. Zato se bodo ti izdelki urejali kot splošna živila v 
skladu s prehranskimi in varnostnimi merili, določenimi za odrasle, ki niso primerna za 
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otroke, stare od 12 do 36 mesecev. Neodvisna znanstvena ocena Evropske agencije za varnost 
hrane bi morala pojasniti prehranske potrebe te ranljive kategorije potrošnikov.

Predlog spremembe 89
Olga Sehnalová

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) mleka, namenjenega majhnim 
otrokom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nihče ne bi smel prezreti dejstva, da se tako imenovana „mleka za rast“ že tržijo, prav tako 
pa so namenjena majhnim otrokom. Zaradi svojih lastnosti izpolnjujejo zahteve za otroško 
hrano. Poročevalka v senci se zato strinja s predlogom poročevalke, naj Evropska agencija za 
varnost hrane sestavi poročilo. Do takrat pa bi bilo primerno, da bi ta živila ostala zajeta v 
okviru te uredbe.

Predlog spremembe 90
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) mleka, namenjenega majhnim 
otrokom;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Tako imenovano „otroško mleko“ ali „mleko za rast“ bi moralo biti zajeto v področju 
uporabe uredbe, tako kot vsa živila za dojenčke in majhne otroke.
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Predlog spremembe 91
Iliana Ivanova

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „živila za posebne zdravstvene 
namene“ pomeni živila, namenjena 
bolnikom, ki potrebujejo posebno 
prehrano, ter se uživajo pod zdravniškim 
nadzorom. Namenjena so za popolno ali 
delno prehrano bolnikov z omejeno, 
okvarjeno ali moteno zmožnostjo uživanja, 
prebave, absorpcije, presnove ali izločanja 
običajnih živil ali nekaterih hranilnih 
snovi, ki jih ta vsebujejo, ali z drugimi 
zdravstveno določenimi prehranskimi 
potrebami, pri katerih ne moremo doseči 
nadzora s prehrano samo s prilagajanjem 
običajnih živil.

(h) „živila za posebne zdravstvene 
namene“ pomeni živila, namenjena 
bolnikom, ki potrebujejo posebno 
prehrano, ter se uživajo pod zdravniškim 
nadzorom. Namenjena so za popolno ali 
delno prehrano bolnikov z omejeno, 
okvarjeno ali moteno zmožnostjo uživanja, 
prebave, absorpcije, presnove ali izločanja 
običajnih živil ali nekaterih hranilnih 
snovi, ki jih ta vsebujejo, ali z drugimi 
zdravstveno določenimi prehranskimi 
potrebami, pri katerih ne moremo doseči 
nadzora s prehrano samo s prilagajanjem 
običajnih živil. Pojem živila za posebne 
zdravstvene namene vsebuje tudi zelo 
nizkokalorične diete, kar ustreza 
popolnim prehranskim nadomestkom pod 
800 kcal.

Or. en

Predlog spremembe 92
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „živila za posebne zdravstvene 
namene“ pomeni živila, namenjena 
bolnikom, ki potrebujejo posebno 
prehrano, ter se uživajo pod zdravniškim 
nadzorom. Namenjena so za popolno ali 
delno prehrano bolnikov z omejeno, 
okvarjeno ali moteno zmožnostjo uživanja, 
prebave, absorpcije, presnove ali izločanja 
običajnih živil ali nekaterih hranilnih 

(h) „živila za posebne zdravstvene 
namene“ pomeni živila, namenjena 
bolnikom, ki potrebujejo posebno 
prehrano, ter se uživajo pod zdravniškim 
nadzorom. Namenjena so za popolno ali 
delno prehrano bolnikov z omejeno, 
okvarjeno ali moteno zmožnostjo uživanja, 
prebave, absorpcije, presnove ali izločanja 
običajnih živil ali nekaterih hranilnih 
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snovi, ki jih ta vsebujejo, ali z drugimi 
zdravstveno določenimi prehranskimi 
potrebami, pri katerih ne moremo doseči 
nadzora s prehrano samo s prilagajanjem 
običajnih živil.

snovi, ki jih ta vsebujejo, ali z drugimi 
zdravstveno določenimi prehranskimi 
potrebami, pri katerih ne moremo doseči 
nadzora s prehrano samo s prilagajanjem 
običajnih živil. Živila za posebne 
zdravstvene namene zajemajo tudi 
pripravke, namenjene za uporabo v zelo 
nizko energijskih dietah.

Or. fr

Predlog spremembe 93
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten“ pomeni živila za posebne 
prehranske namene, ki so posebej 
proizvedena, pripravljena in/ali 
predelana, da bi zadovoljila posebne 
prehranske potrebe ljudi, ki so 
preobčutljivi na gluten.

Or. en

Predlog spremembe 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten“ pomeni živila za posebne 
prehranske namene, ki so posebej 
proizvedena, pripravljena in/ali 
predelana, da bi zadovoljila posebne 
prehranske potrebe ljudi, ki so 
preobčutljivi na gluten.
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Or. en

Obrazložitev

To kategorijo je treba vključiti v opredelitev nove uredbe, da bi se izognili zmedi med živili, 
povezanimi z boleznimi, in prehranskimi trditvami. Izjave „brez glutena“ ni mogoče urejati z 
Uredbo 1924/2006/ES, ki ureja tržno komuniciranje za splošno prebivalstvo, saj za večino 
ljudi nima koristne prehrambene lastnosti.

Predlog spremembe 95
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „živila, namenjena ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten“ pomeni živila 
za posebne prehranske namene, ki so 
posebej proizvedena, pripravljena in/ali 
predelana, da bi zadovoljila posebne 
prehranske potrebe ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten.

Or. fr

Predlog spremembe 96
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „živila za posebno prehrano“ pomeni 
živila, ki se zaradi specifične sestave ali 
načina proizvodnje bistveno razlikujejo od 
živil za običajno prehrano in ki so 
ustrezna zaradi svojih zatrjevanih 
prehranskih namenov ter so dana na trg 
tako, da navajajo to ustreznost;

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost potrošnikov, ki potrebujejo posebno prehrano, in običajnih 
potrošnikov, je treba jasno razlikovati med živili za posebno in živili za običajno prehrano.

Predlog spremembe 97
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „živila, ki se uporabljajo v energijsko 
omejenih dietah za zmanjšanje telesne 
teže“ pomeni živila s posebno sestavo, ki 
ob uporabi v skladu z navodili 
proizvajalca v celoti ali deloma 
nadomeščajo dnevni vnos hrane. Ta živila 
so razdeljena v tri kategorije:
(i) izdelki, predstavljeni kot nadomestilo 
za celoten dnevni vnos hrane;
(ii) izdelki, predstavljeni kot nadomestilo 
enega obroka ali več obrokov dnevnega 
vnosa hrane;
(iii) izdelki, predstavljeni kot nadomestilo 
enega dela obroka.
Ne zajemajo izdelkov ali programov, 
namenjenih za zamenjavo dnevnega 
vnosa v zelo nizko kaloričnih dietah (manj 
kot 800 kalorij na dan), ki spadajo v 
skupino živil za posebne zdravstvene 
namene.

Or. fr

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe prvega odstavka člena 1 v zvezi z ohranitvijo živil, 
namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v področju 
uporabe tega predloga uredbe. Vključiti je treba tudi izdelke, ki se uporabljajo ob koncu diet 
in omogočajo postopno navajanje na raznoliko prehranjevanje brez tveganja ponovne 
pridobitve telesne teže.



AM\885312SL.doc 57/87 PE478.332v01-00

SL

Predlog spremembe 98
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hb) „živila za zmanjšanje in nadzor 
telesne teže“ pomeni posebno pripravljena 
živila, ki v celoti ali delno nadomestijo 
dnevni vnos hrane, če se uporabljajo v 
skladu z navodili proizvajalca:
(i) za uporabo v energijsko omejenih 
dietah za zmanjšanje telesne teže. Delijo 
se v dve vrsti:
– izdelki, predstavljeni kot nadomestilo za 
celotni dnevni vnos hrane (nizkokalorična 
dieta in zelo nizkokalorična dieta);
– izdelki, predstavljeni kot nadomestilo za 
enega ali več obrokov dnevnega vnosa 
hrane (nadomestni obrok);
(ii) za nadzor nad telesno težo (izdelki, 
predstavljeni kot obrok ali del obroka, kot 
lahek obrok ali prigrizek);

Or. en

Predlog spremembe 99
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hc) „živila, namenjena osebam z visoko 
energijsko porabo“ pomeni živila, ki so 
posebno pripravljena in predstavljena za 
osebe z visoko energijsko porabo, 
predvsem športnike;

Or. en
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Obrazložitev

Živila za osebe z visoko energijsko porabo so posebno predelana ali pripravljena živila, ki pri 
ekstremnem športu in drugih fizičnih dejavnostih zagotavljajo zdravo prehrano. Za pripravo 
na intenzivno delovanje in/ali napor, ohranjanje te ravni in okrevanje telo potrebuje posebno 
pripravljene izdelke, ki zagotavljajo primerne in učinkovite tekočine in hranilne snovi (kot so 
ogljikovi hidrati).

Predlog spremembe 100
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hd) „živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten“ pomeni živila za posebne 
prehranske namene, ki so posebej 
proizvedena, pripravljena in/ali 
predelana, da bi zadovoljila posebne 
prehranske potrebe ljudi, ki so 
preobčutljivi na gluten;

Or. en

Obrazložitev

Nekatera bistvena zagotovila, ki jih vsebuje sedanja dietična okvirna direktiva (2009/39/ES), 
zlasti tista o „živilih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten“, so bila na škodo bolnikov s 
celiakijo odstranjena iz področja uporabe predlagane spremembe. Ta živila za posebno 
prehrano na mednarodni ravni priznava nedavno spremenjeni standard Codex 118–1979, 
spr. 2008 za živila za posebno dietično uporabo za osebe s preobčutljivostjo na gluten.

Predlog spremembe 101
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, 
da po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 

črtano
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„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“ in „živil za posebne zdravstvene 
namene“ ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 102
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“ in „živil za posebne zdravstvene 
namene“ ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“, „živil za posebne zdravstvene 
namene“, „živil za zmanjšanje in nadzor 
telesne teže“, „živil, namenjenih osebam z 
visoko energijsko porabo“ in „živil za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten“ ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
mednarodni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera bistvena zagotovila, ki jih vsebujejo sedanja dietična okvirna direktiva, so bila 
odstranjena v škodo ranljivih potrošnikov, ki potrebujejo posebno pripravljena živila za 
zagotavljanje posebne prehrane in za nadzor posebne prehrane za nekatera obolenja. 
Predlog Komisije, ki omejuje področje uporabe te uredbe, bi lahko oslabil zdravje in varnost 
teh skupin potrošnikov.
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Predlog spremembe 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“ in „živil za posebne zdravstvene 
namene“ ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“, „živil za posebne zdravstvene 
namene“ in „živil za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten“ ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 104
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“ in „živil za posebne zdravstvene 
namene“ ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“, „živil za posebne zdravstvene 
namene“ in „živil za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten“ ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
mednarodni ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 105
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“ in „živil za posebne zdravstvene 
namene“ ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“, „živil za posebne zdravstvene 
namene“ in „živil, namenjenih ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten“ ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
mednarodni ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 106
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“ in „živil za posebne zdravstvene 
namene“ ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 15, da 
po potrebi prilagodi opredelitve pojmov 
„začetne formule za dojenčke“, 
„nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke“, „žitne kašice“, „otroške 
hrane“, „živil za posebne zdravstvene 
namene“ in „živil, ki se uporabljajo v 
energijsko omejenih dietah za zmanjšanje 
telesne teže,“ ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni.
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Or. fr

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe prvega odstavka člena 1 v zvezi z ohranitvijo živil, 
namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v področju 
uporabe tega predloga uredbe.

Predlog spremembe 107
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila iz člena 1(1) se lahko dajo na trg 
samo, če so usklajena z določbami te 
uredbe.

Živila iz člena 1(1) in (2) se lahko dajo na 
trg samo, če so usklajena z določbami te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 108
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila iz člena 1(1) se lahko dajo na trg 
samo, če so usklajena z določbami te 
uredbe.

Živila iz člena 1(1) in (2a) se lahko dajo na 
trg samo, če so usklajena z določbami te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo člena 1(2a). Ta določba bi morala veljati za vsa živila za posebno 
prehrano.

Predlog spremembe 109
Robert Rochefort
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri označevanju, predstavitvi ali 
oglaševanju živil za običajno prehrano je 
prepovedano:
a) uporabljati trditev „posebna prehrana“
bodisi posamezno bodisi v povezavi z 
drugimi besedami za označevanje 
navedenih živil;
b) uporabljati vse druge oznake ali 
predstavitve, ki bi lahko dajale vtis, da gre 
za eno od živil iz člena 1.

Or. fr

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je povzeta določba iz Direktive 2009/39/ES, ki preprečuje 
možnost, da bi lahko živilo, ki izpolnjuje eno samo zahtevo, uživale skupine ljudi oziroma da 
bi se uporabljalo v dietah, opredeljenih v tej uredbi.

Predlog spremembe 110
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri označevanju, predstavitvi ali 
oglaševanju živil za običajno prehrano je 
prepovedano uporabljati:
(a) besede ”posebna prehrana“ bodisi 
posamezno bodisi v povezavi z drugimi 
besedami za označevanje navedenih živil;
(b) vse druge oznake ali predstavitve, ki bi 
lahko dajale vtis, da gre za eno od živil iz 
člena 1.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je ohraniti določbo, podobno tisti iz člena 2(2b) sedanje okvirne direktive, da se bodo 
lahko le izdelki v skladu z uredbo predstavljali kot izdelki za posebne potrebe ciljnega 
prebivalstva, zato da se prepreči zavajanje potrošnika.

Predlog spremembe 111
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je očitno, da bodo živila iz 
člena 1(1) verjetno predstavljala resno 
tveganje za zdravje ljudi in da takega 
tveganja ni mogoče na zadovoljiv način 
obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo 
zadevne države članice, Komisija na lastno 
pobudo ali na zahtevo države članice takoj 
sprejme kakršne koli ustrezne začasne 
nujne ukrepe, vključno z ukrepi, ki 
omejujejo ali prepovedujejo dajanje na trg 
zadevnih živil, odvisno od resnosti razmer. 
Navedeni ukrepi se sprejmejo z 
izvedbenimi akti v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 14(2).

1. Kadar je očitno, da bodo živila iz 
člena 1(1) in (2) verjetno predstavljala 
resno tveganje za zdravje ljudi in da takega 
tveganja ni mogoče na zadovoljiv način 
obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo 
zadevne države članice, Komisija na lastno 
pobudo ali na zahtevo države članice takoj 
sprejme kakršne koli ustrezne začasne 
nujne ukrepe, vključno z ukrepi, ki 
omejujejo ali prepovedujejo dajanje na trg 
zadevnih živil, odvisno od resnosti razmer. 
Navedeni ukrepi se sprejmejo z 
izvedbenimi akti v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 14(2).

Or. en

Predlog spremembe 112
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je očitno, da bodo živila iz 
člena 1(1) verjetno predstavljala resno 
tveganje za zdravje ljudi in da takega 
tveganja ni mogoče na zadovoljiv način 
obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo 

1. Kadar je očitno, da bodo živila iz 
člena 1(1) in (2a) verjetno predstavljala 
resno tveganje za zdravje ljudi in da takega 
tveganja ni mogoče na zadovoljiv način 
obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo 
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zadevne države članice, Komisija na lastno 
pobudo ali na zahtevo države članice takoj 
sprejme kakršne koli ustrezne začasne 
nujne ukrepe, vključno z ukrepi, ki 
omejujejo ali prepovedujejo dajanje na trg 
zadevnih živil, odvisno od resnosti razmer. 
Navedeni ukrepi se sprejmejo z 
izvedbenimi akti v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 14(2).

zadevne države članice, Komisija na lastno 
pobudo ali na zahtevo države članice takoj 
sprejme kakršne koli ustrezne začasne 
nujne ukrepe, vključno z ukrepi, ki 
omejujejo ali prepovedujejo dajanje na trg 
zadevnih živil, odvisno od resnosti razmer. 
Navedeni ukrepi se sprejmejo z 
izvedbenimi akti v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 14(2).

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo člena 1(2a). Ta določba bi morala veljati za vsa živila za posebno 
prehrano.

Predlog spremembe 113
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Živila iz člena 1(1) izpolnjujejo vse 
zahteve zakonodaje Unije, ki se 
uporabljajo za živila.

1. Živila iz člena 1 izpolnjujejo vse 
zahteve zakonodaje Unije, ki se 
uporabljajo za živila, razen kar zadeva 
spremembe, ki zagotavljajo njihovo 
skladnost z opredelitvami iz člena 2.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki iz te uredbe so živila za posebno prehrano, zato morata njihova sestava in 
predstavljanje ustrezati skupinam ljudi, ki so jim v prvi vrsti namenjeni.

Predlog spremembe 114
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sestava živil iz člena 1(1) je taka, da 
lahko zadovolji prehranske potrebe oseb, ki 
so jim namenjena in so zanje primerna, v 
skladu s splošno sprejetimi znanstvenimi 
podatki.

1. Sestava živil iz člena 1(1) in (2) je taka, 
da lahko zadovolji prehranske potrebe 
oseb, ki so jim namenjena in so zanje 
primerna, v skladu s splošno sprejetimi 
znanstvenimi podatki.

Or. en

Predlog spremembe 115
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sestava živil iz člena 1(1) je taka, da 
lahko zadovolji prehranske potrebe oseb, ki 
so jim namenjena in so zanje primerna, v 
skladu s splošno sprejetimi znanstvenimi 
podatki.

1. Sestava živil iz člena 1(1) in (2a) je taka, 
da lahko zadovolji posebne prehranske 
potrebe oseb, ki so jim namenjena in so 
zanje primerna, v skladu s splošno 
sprejetimi znanstvenimi podatki.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo člena 1(2a). Ta določba bi morala veljati za vsa živila za posebno 
prehrano.

Predlog spremembe 116
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Živila iz člena 1(1) ne vsebujejo nobene 
snovi v taki količini, ki bi ogrozila zdravje 
oseb, ki jim je namenjena.

2. Živila iz člena 1(1) in (2) ne vsebujejo 
nobene snovi v taki količini, ki bi ogrozila 
zdravje oseb, ki jim je namenjena.
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Or. en

Predlog spremembe 117
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Živila iz člena 1(1) ne vsebujejo nobene 
snovi v taki količini, ki bi ogrozila zdravje 
oseb, ki jim je namenjena.

2. Živila iz člena 1(1) in (2a) ne vsebujejo 
nobene snovi v taki količini, ki bi ogrozila 
zdravje oseb, ki jim je namenjena.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo člena 1(2a). Ta določba bi morala veljati za vsa živila za posebno 
prehrano.

Predlog spremembe 118
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Označevanje, predstavljanje in 
oglaševanje živil iz člena 1(1) ustrezno 
obvešča potrošnika in ga ne sme zavajati.

3. Označevanje, predstavljanje in 
oglaševanje živil iz člena 1(1) in (2) 
ustrezno obvešča potrošnika in ga ne sme 
zavajati ter tem izdelkom ne pripisujejo 
lastnosti za preprečevanje, zdravljenje ali 
ozdravljenje bolezni in ne namigujejo na 
takšne lastnosti.

Or. en

Predlog spremembe 119
Matteo Salvini



PE478.332v01-00 68/87 AM\885312SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Označevanje, predstavljanje in 
oglaševanje živil iz člena 1(1) ustrezno 
obvešča potrošnika in ga ne sme zavajati.

3. Označevanje, predstavljanje in 
oglaševanje živil iz člena 1(1) in (2a) 
ustrezno obvešča potrošnika in ga ne sme 
zavajati ter tem izdelkom ne pripisujejo 
lastnosti za preprečevanje, zdravljenje ali 
ozdravljenje bolezni in ne namigujejo na 
takšne lastnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s sedanjo okvirno direktivo. Uskladitev z uvedbo člena 1(2a). Ta 
določba bi morala veljati za vsa živila za posebno prehrano.

Predlog spremembe 120
António Fernando Correia De Campos

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Označevanje, predstavljanje in 
oglaševanje živil iz člena 1(1) ustrezno 
obvešča potrošnika in ga ne sme zavajati.

3. Označevanje, predstavljanje in 
oglaševanje živil iz člena 1(1) ustrezno 
obvešča potrošnika, ga ne sme zavajati in
mora temeljiti na znanstvenih podatkih, ki 
jih je preverila Agencija.

Or. pt

Predlog spremembe 121
Olga Sehnalová

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Nosilci živilske dejavnosti, ki dajejo na 
trg živila iz člena 1(1), o tem obvestijo 
pristojni organ držav(e) članic(e), v 
kateri(h) se daje izdelek na trg, tako da 
pred dajanjem izdelkov na trg zagotovijo 
vzorec označevanja, s čimer se omogoči 
učinkovito spremljanje s poudarkom na 
varnosti; pristojni organ zadevne države 
članice oziroma držav članic objavi svoja 
pravila o postopku obveščanja.

Or. en

Obrazložitev

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Predlog spremembe 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kakršne koli koristne informacije ali 
priporočila v zvezi s kategorijami živil iz 
člena 1(1) lahko razširjajo izključno 
medicinski, prehranski, farmacevtski in 
drugi strokovnjaki za nego matere in 
otroka.

4. Odstavek 3 ne preprečuje razširjanja
koristnih informacij ali priporočil, 
namenjenih izključno medicinskim, 
prehranskim, farmacevtskim in drugim 
strokovnjakom za nego matere in otroka.

Or. en
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Obrazložitev

Sklicevanje na člen 8 direktive 2009/39/ES, ki zaradi varnostnih razlogov določa, da morajo 
biti na označevanju živil za posebno prehrano vsebovane dodatne informacije za zdravstvene 
delavce.

Predlog spremembe 123
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kakršne koli koristne informacije ali 
priporočila v zvezi s kategorijami živil iz 
člena 1(1) lahko razširjajo izključno 
medicinski, prehranski, farmacevtski in 
drugi strokovnjaki za nego matere in 
otroka.

4. Odstavek 3 ne preprečuje razširjanja
koristnih informacij ali priporočil, 
namenjenih izključno medicinskim, 
prehranskim, farmacevtskim in drugim 
strokovnjakom za nego matere in otroka.

Or. en

Predlog spremembe 124
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kakršne koli koristne informacije ali 
priporočila v zvezi s kategorijami živil iz 
člena 1(1) lahko razširjajo izključno 
medicinski, prehranski, farmacevtski in 
drugi strokovnjaki za nego matere in 
otroka.

4. Odstavek 3 ne preprečuje razširjanja
koristnih informacij ali priporočil, 
namenjenih izključno medicinskim, 
prehranskim, farmacevtskim in drugim 
strokovnjakom za nego matere in otroka.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana sprememba je iz člena 8 direktive 2009/39/ES. Živila za posebno prehrano, ki 
spadajo v področje uporabe predlagane uredbe, se uporabljajo pod nadzorom zdravstvenih 
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delavcev. Za zagotovitev varne uporabe izdelkov je bistveno, da proizvajalci poleg 
označevanja zagotovijo dodatne koristne informacije, s čimer bi zdravstvene delavce obvestili 
o sestavi ter varni in pravilni uporabi izdelkov.

Predlog spremembe 125
António Fernando Correia De Campos

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kakršne koli koristne informacije ali 
priporočila v zvezi s kategorijami živil iz 
člena 1(1) lahko razširjajo izključno 
medicinski, prehranski, farmacevtski in 
drugi strokovnjaki za nego matere in 
otroka.

4. Vse koristne informacije ali priporočila v 
zvezi s kategorijami živil iz člena 1(1) 
lahko pripravijo in razširjajo izključno 
medicinski, prehranski, farmacevtski in 
drugi strokovnjaki za nego matere in 
otroka, temeljiti pa morajo na znanstvenih 
podatkih, ki jih je mogoče neodvisno 
preveriti.

Or. pt

Predlog spremembe 126
Edvard Kožušník

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Nosilci živilske dejavnosti, ki dajo na 
trg živila iz člena 1(1), o tem obvestijo 
pristojni organ države članice, v kateri 
dajo ta živila na trg, tako da tej državi 
pred dajanjem izdelkov na trg zagotovijo 
vzorec uporabljenega označevanja za 
izdelek, kar omogoči učinkovito uradno 
spremljanje.

Or. en
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Obrazložitev

Pristojni organ države članice objavi pravila o postopku obveščanja.

Predlog spremembe 127
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Živila iz člena 1(1) morajo izpolnjevati 
zahteve iz člena 7 ter zahteve o sestavi in 
informacijah iz člena 9.

1. Živila iz člena 1(1) in (2) morajo 
izpolnjevati zahteve iz člena 7 ter zahteve o 
sestavi in informacijah iz člena 9.

Or. en

Predlog spremembe 128
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Živila iz člena 1(1) morajo izpolnjevati 
zahteve iz člena 7 ter zahteve o sestavi in 
informacijah iz člena 9.

1. Živila iz člena 1(1) in (2a) morajo 
izpolnjevati zahteve iz člena 7 ter zahteve o 
sestavi in informacijah iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo člena 1(2a). Ta določba bi morala veljati za vsa živila za posebno 
prehrano.

Predlog spremembe 129
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del



AM\885312SL.doc 73/87 PE478.332v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in
1999/21/ES ter tehničnega in znanstvenega 
napredka pooblaščena, da sprejme 
delegirane uredbe najpozneje [dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe] v skladu s 
členom 15 glede na naslednje:

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES,
1999/21/ES in 96/8/ES ter uredbe (ES) 
št. 41/2009 in tehničnega in znanstvenega 
napredka pooblaščena, da sprejme 
delegirane uredbe o živilih iz člena 1(1) 
najpozneje [dve leti po začetku veljavnosti 
te uredbe] v skladu s členom 15 glede na 
naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varne uporabe živil, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, mora 
označevanje poleg informacij, zahtevanih v skladu s splošnimi določbami o označevanju živil, 
vsebovati tudi obsežne dodatne informacije o uporabi. Posebne določbe o označevanju teh 
kategorij izdelkov bodo pregledane in prenovljene v obliki delegiranih aktov.

Predlog spremembe 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES ter tehničnega in znanstvenega 
napredka pooblaščena, da sprejme 
delegirane uredbe najpozneje [dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe] v skladu s 
členom 15 glede na naslednje:

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES ter uredbe (ES) št. 41/2009 in
tehničnega in znanstvenega napredka 
pooblaščena, da sprejme delegirane uredbe 
o živilih iz člena 1(1) najpozneje [dve leti 
po začetku veljavnosti te uredbe] v skladu s 
členom 15 glede na naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba posebno sklicevanje na veljavno zakonodajo na področju označevanja 
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brezglutenske hrane.

Predlog spremembe 131
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES ter tehničnega in znanstvenega 
napredka pooblaščena, da sprejme 
delegirane uredbe najpozneje [dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe] v skladu s 
členom 15 glede na naslednje:

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES ter uredbe (ES) št. 41/2009 in
tehničnega in znanstvenega napredka 
pooblaščena, da sprejme delegirane uredbe 
o živilih iz člena 1(1) najpozneje [dve leti 
po začetku veljavnosti te uredbe] v skladu s 
členom 15 glede na naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 132
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in 
1999/21/ES ter tehničnega in znanstvenega 
napredka pooblaščena, da sprejme 
delegirane uredbe najpozneje [dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe] v skladu s 
členom 15 glede na naslednje:

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in
1999/21/ES ter Uredbe (ES) št. 41/2009 ter 
tehničnega in znanstvenega napredka 
pooblaščena, da sprejme delegirane uredbe 
najpozneje [dve leti po začetku veljavnosti 
te uredbe] v skladu s členom 15 glede na 
naslednje:

Or. fr



AM\885312SL.doc 75/87 PE478.332v01-00

SL

Predlog spremembe 133
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in
1999/21/ES ter tehničnega in znanstvenega 
napredka pooblaščena, da sprejme 
delegirane uredbe najpozneje [dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe] v skladu s 
členom 15 glede na naslednje:

2. Komisija je ob upoštevanju splošnih 
zahtev iz členov 7 in 9, 
direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES, 
1999/21/ES in 96/8/ES ter tehničnega in 
znanstvenega napredka pooblaščena, da 
sprejme delegirane uredbe najpozneje [dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe] v 
skladu s členom 15 glede na naslednje:

Or. fr

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe prvega odstavka člena 1 v zvezi z ohranitvijo živil, 
namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v področju 
uporabe tega predloga uredbe.

Predlog spremembe 134
Olga Sehnalová

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) postopek obveščanja za dajanje na trg 
živil iz člena 1(1), da se olajša učinkovito 
uradno spremljanje takih živil, na podlagi 
česar nosilci živilske dejavnosti obvestijo 
pristojne organe držav članic, v katerih se 
izdelek trži;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 4.
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Predlog spremembe 135
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) postopek dajanja na trg hrane iz 
člena 1(1), ki je dosežek znanstvenih in 
tehnoloških inovacij, ki niso v skladu s 
pravili glede sestave iz delegiranih uredb;

Or. en

Predlog spremembe 136
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zahteve o informacijah, ki jih je treba 
zagotoviti v zvezi s prehrano dojenčkov in 
majhnih otrok, da se zagotovijo primerne 
informacije o ustreznih prehrambenih 
navadah.

(f) zahteve o informacijah, ki jih je treba 
zagotoviti v zvezi s priporočili o pravilni 
uporabi živil iz člena 1(1);

Or. en

Predlog spremembe 137
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) postopek dajanja na trg hrane iz 
člena 1(1), ki je rezultat znanstvenih in 
tehnoloških inovacij, ki niso v skladu s 
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pravili glede sestave iz delegiranih uredb;

Or. en

Predlog spremembe 138
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) brez poseganja v merila za nekatere 
ravni onesnaževalcev iz Uredbe Komisije 
(ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 
2006 o določitvi mejnih vrednosti 
nekaterih kontaminatov v živilih1, 
mikrobiološka merila iz Uredbe Komisije 
(ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 
2005 o mikrobioloških merilih za živila2

veljajo za mlečne napitke, namenjene 
majhnim otrokom, ki so sedaj na trgu v 
prehodnem obdobju iz člena 18;
______________
1 UL L 364, 20.12.2006, str. 5.
2 UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Ker izdelki, vključno z mlečnimi napitki za majhne otroke, ki so sedaj na trgu, izpolnjujejo 
merila za varnost hrane za majhne otroke, bi bilo treba te določbe ohraniti, dokler Evropska 
agencija za varnost hrane ne poda mnenja, da bo še naprej zagotovljena visoka raven 
varnosti, ki je primerna za to ranljivo kategorijo potrošnikov.

Predlog spremembe 139
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka f b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) zahteve po informacijah, ki jih je 
treba zagotoviti v zvezi s priporočili o 
pravilni uporabi živil iz člena 1(1).

Or. en

Predlog spremembe 140
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) po koncu prehodnega obdobja iz 
člena 18(1) Komisija po posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predstavi poročilo o zaželenosti posebnih 
določb v zvezi s sestavo in označevanjem 
mlečnih napitkov za majhne otroke o 
hranilnih potrebah, prehranjevalnih 
vzorcih, vnosu hranilnih snovi in ravneh 
izpostavljenosti majhnih otrok 
onesnaževalcem in pesticidom ob 
upoštevanju posamičnih zakonodaj na 
področju običajnih živil in živil, 
namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom. Glede na zaključke navedenega 
poročila Komisija:
(i) sklene, da posebne določbe o sestavi in 
označevanju mlečnih napitkov, 
namenjenih majhnim otrokom, niso 
potrebne ali
(ii) v skladu s postopkom iz člena 114 
PDEU predstavi ustrezne predloge 
sprememb te uredbe ter v skladu s členom 
15 te uredbe spremeni ustrezne delegirane 
akte, da bodo vsebovali ustrezne posebne 
določbe.

Or. en
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Obrazložitev

Mlečne napitke, namenjene majhnim otrokom, ki so sedaj na evropskem trgu, urejajo določbe 
iz okvirne direktive 2009/39/ES. Za nadaljnje zagotavljanje visoke ravni zaščite za skupine 
posebej ranljivih potrošnikov bi bila koristno, če bi Agencija za varnost hrane podala mnenje 
o zaželenosti, da se v delegirane akte Komisije vključijo posebne zahteve o sestavi in 
označevanju teh izdelkov.

Predlog spremembe 141
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Določbe o živilih, namenjenih osebam z 

visoko energijsko porabo, zlasti 
športnikom

Komisija najpozneje ...* po posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane o 
posebnih prehranskih potrebah 
športnikov zaradi njihovega posebnega 
fiziološkega stanja in prehranskih 
omejitev, povezanih s pripravami in 
tekmovanjem, Evropskemu parlamentu in 
Svetu predstavi poročilo o predlagani 
zakonodajni strategiji za „živila, 
namenjena osebam z visoko energijsko 
porabo, zlasti športnikom“, da bi 
zagotovili živila z ustreznim profilom 
hranilne vrednosti za športnike, 
učinkovito uveljavili odgovornost 
gospodarskih subjektov za zagotovitev 
neprisotnosti poživil, pogoje uporabe 
prehransko koristnih živil in drugih 
sestavin, ki preprečujejo tveganja pri 
opravljanju športne dejavnosti, 
informacije o pravilni in varni uporabi 
živil za športnike ter trditve, ki so 
pomembne za športnike.
Ob upoštevanju omenjenega poročila 
lahko Komisija:
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a) bodisi sklene, da niso potrebne posebne 
določbe o sestavi in označevanju „živil, 
namenjenih osebam z visoko energijsko 
porabo, zlasti športnikom“, pri čemer 
jasno navede spremembe ali veljavne 
določbe iz splošnih zakonodajnih, za 
katere meni, da so nujni za izpolnjevanje 
omenjenih ciljev;
b) bodisi v skladu s postopkom iz člena 
114 PDEU predstavi ustrezne predloge 
sprememb te uredbe in spremeni ustrezne 
delegirane akte, da bi vanje vključila 
ustrezne posebne določbe v skladu s 
členom 15 te uredbe.
______________
*UL: vstaviti datum: eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe 142
Olga Sehnalová

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Mleko, namenjeno majhnim otrokom

Komisija po posvetu z Evropsko agencijo 
za varnost hrane Evropskemu parlamentu 
in Svetu do ...* predloži poročilo o 
zaželenosti posebnih določb glede sestave 
in označevanja mleka, namenjenega 
majhnim otrokom. Glede na zaključke
navedenega poročila Komisija:
(a) sklene, da posebne določbe glede 
sestave in označevanja mleka, 
namenjenega majhnim otrokom, niso 
potrebne, ali
(b) v skladu s postopkom iz člena 114 
PDEU predstavi ustrezne predloge 
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sprememb te uredbe ter v skladu s členom 
15 te uredbe spremeni ustrezne delegirane 
akte, tako da vsebuje ustrezne posebne 
določbe.
____________
* UL: vstaviti datum: 2 leti po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe 143
Iliana Ivanova

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z izvedbenimi uredbami
najpozneje [dve leti po začetku veljavnosti 
te uredbe] vzpostavi in nato posodablja 
seznam dovoljenih snovi Unije, ki 
izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1. Vnos 
snovi na seznam Unije vključuje 
specifikacijo snovi ter po potrebi podroben 
opis pogojev uporabe in merila čistosti, ki 
se zanjo uporabljajo. Navedene izvedbene 
uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 14(2). V izredno 
nujnih ustrezno utemeljenih primerih novih 
tveganj za zdravje Komisija sprejme 
izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo za 
posodobitev seznama Unije v skladu s 
členom 14(3).

2. Komisija z izvedbenimi akti najpozneje 
[dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] 
vzpostavi in nato posodablja seznam 
dovoljenih snovi Unije, ki izpolnjujejo 
pogoje iz odstavka 1. Vnos snovi na 
seznam Unije vključuje specifikacijo snovi 
ter po potrebi podroben opis pogojev 
uporabe in merila čistosti, ki se zanjo 
uporabljajo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
14(2). V izredno nujnih ustrezno 
utemeljenih primerih novih tveganj za 
zdravje Komisija sprejme izvedbene akte s 
takojšnjo veljavnostjo za posodobitev 
seznama Unije v skladu s členom 14(3).

Or. en

Predlog spremembe 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija v tesnem sodelovanju z 
Agencijo za varnost hrane zagotovi 
ustrezna tehnična navodila in orodja za 
pomoč nosilcem živilske dejavnosti, zlasti 
malim in srednjim podjetjem, pri pripravi 
in oddaji vloge za znanstveno presojo.

Or. en

Obrazložitev

Posebne so posebne smernice o izvajanju.

Predlog spremembe 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktiva 96/8/ES in Uredba (ES) 
št. 41/2009 se razveljavita od [prvega dne 
v mesecu dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe].

črtano

Or. en

Obrazložitev

Z razveljavitvijo sklicevanja na brezglutenska živila bi pozabili na ljudi s celiakijo, ki lahko 
svojo bolezen zdravijo le na podlagi posebne prehranjevalne diete. Zato je treba to uredbo 
ohraniti.

Predlog spremembe 146
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktiva 96/8/ES in Uredba (ES) 
št. 41/2009 se razveljavita od [prvega dne 
v mesecu dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 147
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktiva 96/8/ES in Uredba (ES) 
št. 41/2009 se razveljavita od [prvega dne 
v mesecu dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe].

črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 96/8/ES in uredba (ES) 41/2009 se ne smeta razveljaviti.

Predlog spremembe 148
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktiva 96/8/ES in Uredba (ES) 
št. 41/2009 se razveljavita od [prvega dne 
v mesecu dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe].

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 149
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktiva 96/8/ES in Uredba (ES) 
št. 41/2009 se razveljavita od [prvega dne 
v mesecu dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe].

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 150
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktiva 96/8/ES in Uredba (ES) 
št. 41/2009 se razveljavita od [prvega dne 
v mesecu dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe].

2. Uredba (ES) št. 41/2009 se razveljavi od 
[prvega dne v mesecu dve leti po začetku 
veljavnosti te uredbe].

Or. fr

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe prvega odstavka člena 1 za ohranitev živil, namenjenih za 
uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v področju uporabe tega 
predloga uredbe.

Predlog spremembe 151
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila, ki niso v skladu s to uredbo, vendar 
so v skladu z direktivama 2009/39/ES in 
96/8/ES, uredbama (ES) št. 41/2009 in 
(ES) št. 953/2009 ter so označena pred [dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe], se 
lahko tržijo še po navedenem datumu do 
prodaje zalog.

1. Živila, ki niso v skladu s to uredbo, 
vendar so v skladu z 
direktivama 2009/39/ES in 96/8/ES, 
uredbama (ES) št. 41/2009 in (ES) 
št. 953/2009 ter so označena pred [pet let
po začetku uporabe te uredbe], se lahko 
tržijo še po navedenem datumu do prodaje 
zalog.

Or. en

Predlog spremembe 152
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila, ki niso v skladu s to uredbo, vendar 
so v skladu z direktivama 2009/39/ES in 
96/8/ES, uredbama (ES) št. 41/2009 in 
(ES) št. 953/2009 ter so označena pred [dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe], se 
lahko tržijo še po navedenem datumu do 
prodaje zalog.

1. Živila, ki niso v skladu s to uredbo, 
vendar so v skladu z 
direktivama 2009/39/ES in 96/8/ES, 
uredbama (ES) št. 41/2009 in (ES) 
št. 953/2009 ter so označena pred [pet let
po začetku uporabe te uredbe], se lahko 
tržijo še po navedenem datumu do prodaje 
zalog.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev pravilnega izvrševanja je treba omogočiti dovolj časa za prilagoditev vseh 
izdelkov na trgu novim pravilom.

Predlog spremembe 153
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Uredba (EU) št. 1169/2011 se od ...* 
uporablja za živila iz člena 1(1).
________________
*UL: vstaviti datum: tri leta po začetku 
veljavnosti delegiranih uredbe iz člena 
10(2) te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 154
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Uredba (EU) št. 1169/2011 se od ...* 
uporablja za živila iz člena 1(1). 
_____________
*UL vstaviti datum: tri leta po začetku 
veljavnosti delegiranih uredbe iz člena 
10(2) te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V delegiranih aktih bodo opredeljene posebne zahteve glede označevanja živil iz področja 
uporabe te uredbe, zato bi bilo treba začetek izvajanja teh delegiranih aktov uskladiti z 
začetkom izvajanja spremenjene uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, s 
čimer bi se izognili nepotrebnemu podvajanju sprememb označevanja.

Predlog spremembe 155
Iliana Ivanova

Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Dostop malih in srednjih podjetij do 

notranjega trga
Komisija v tesnem sodelovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi sprejme ustrezne 
smernice, da se podjetjem, zlasti malim in 
srednjim, omogoči izpolnjevanje zahtev iz 
te uredbe. Komisija je v skladu s 
členom 15 pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov, v katerih določi te 
smernice.

Or. en


