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Predlog spremembe 7
Henri Weber

Predlog uredbe
Naslov

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 14 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije)(Besedilo velja za EGP)

Or. fr

Predlog spremembe 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Predlog uredbe
Naslov

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

Predlog spremembe 9
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
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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) Varnost živil je glavni pogoj za njihov 
prost pretok na notranjem trgu, da bi 
zagotovili zdravje in dobro počutje
državljanov.

Or. fr

Predlog spremembe 10
Bendt Bendtsen

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) 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, ter koristi evropski 
konkurenčnosti z omogočanjem večjega 
domačega trga evropskim podjetjem.

Or. en

Predlog spremembe 11
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Namen te uredbe je zagotoviti, da 
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bodo živila, namenjena ranljivim 
skupinam prebivalstva, kot so dojenčki, 
majhni otroci in osebe s posebnimi
boleznimi, varna, ko se dajejo na trg. Da 
bi zagotovili visoko raven varovanja 
zdravja teh ljudi, je bistveno, da se 
nekatere potencialno nevarne snovi ali 
snovi, za katere je ugotovljeno, da so 
nevarne, ne vključijo v sestavo teh živil ali 
v sestavo njihove embalaže.

Or. fr

Predlog spremembe 12
Françoise Grossetête

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 

(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 glede na poročilo 
Znanstvenega odbora za prehrano pri 
Evropski komisiji z dne 22. junija 2000 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. Z 
delom je treba nadaljevati, Evropsko 
komisijo pa pozvati, naj pripravi poročilo 
o živilih, namenjenih osebam z visoko 
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določitev posebnih zahtev o sestavi. energijsko porabo, da bi oblikovali 
skladno in učinkovito strategijo za varstvo 
potrošnikov in proizvajalcev v tem 
sektorju ter za delovanje notranjega trga. 
Komisija lahko na podlagi sklepov iz tega 
poročila predloži predloge za spremembo 
ustreznih določb zakonodaje Unije ali da 
nove pobude, po potrebi za vsak sektor 
posebej.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska komisija mora pripraviti poročilo o potrebi po uskladitvi določb o sestavi in 
označevanju živil, namenjenih osebam z visoko energijsko porabo, ob upoštevanju obveznosti 
varstva potrošnikov in obveznosti, ki jih narekuje delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 13
António Fernando Correia De Campos

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 

(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. Zaradi pravilnega delovanja 
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glede živil, namenjenih osebam z motnjami 
v presnovi ogljikovih hidratov 
(diabetesom), poročilo Komisije ugotavlja, 
da manjka znanstvena podlaga za določitev 
posebnih zahtev o sestavi.

notranjega trga bi morala za to kategorijo 
živil veljati Uredba 1924/2006, ta živila pa 
bi morala izpolnjevati tudi v njej navedene 
določbe. 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. pt

Obrazložitev

S primernim regulativnim okvirom za živila, namenjena športnikom, se okrepi pravna varnost 
in prepreči kopičenje nacionalnih predpisov, ki bi lahko ogrozili pravilno delovanje 
notranjega trga.

Predlog spremembe 14
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

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) Direktivo 2009/39/ES je treba zato 
nadomestiti s tem aktom. Za poenostavitev 
njegove uporabe in zagotovitev 
usklajenosti med državami članicami mora 
biti ta akt v obliki uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Ker se znanost nenehno razvija, ne smemo izključiti možnosti, da bo treba v prihodnosti uvesti 
nove kategorije živil, namenjenih prehrani posebnih skupin potrošnikov.

Predlog spremembe 15
Françoise Grossetête
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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 
in 1999/21/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, namenjen majhnim 
otrokom, 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, mlečne napitke, namenjene 
majhnim otrokom, ter živila za posebne 
zdravstvene namene ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES in 1999/21/ES. Ohraniti bi 
bilo treba tudi pojem „živila za posebne 
prehranske namene“, ki bi moral biti 
strogo omejen na izdelke, za katere se 
lahko dokaže, da imajo lastnosti, ki 
zadovoljujejo prehranske potrebe 
občutljivih skupin prebivalstva, sicer se ti 
izdelki v skladu z veljavno evropsko 
zakonodajo ne bi smeli dajati na trg.

Or. fr

Obrazložitev

Nadaljevalno mleko za majhne otroke od enega do treh let je izdelek, ki je posebej proizveden, 



AM\889163SL.doc 9/55 PE480.536v01-00

SL

da prispeva k zadovoljevanju njihovih prehranskih potreb, in mora odgovarjati zelo strogim 
zahtevam glede varnosti hrane, zlasti glede vsebnosti ostankov pesticidov. Za hrano za otroke 
od enega do treh let mora veljati enaka raven varnosti, kot velja za hrano za dojenčke.

Predlog spremembe 16
Amalia Sartori

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 
in 1999/21/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. Izkušnje so pokazale, da določbe 
iz Direktive Komisije 2006/141/ES, 
Direktive Komisije 2006/125/ES, Direktive 
Komisije 1999/21/ES, 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 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 ob 
upoštevanju Direktive
Komisije 2006/141/ES, Direktive Komisije 
2006/125/ES in Direktive Komisije 
1999/21/ES, Direktive Komisije 96/8/ES in 
Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009. Poleg 



PE480.536v01-00 10/55 AM\889163SL.doc

SL

tega bi bilo treba ohraniti koncept živil za 
posebno prehrano in ga strogo omejiti na 
izdelke, 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

Koncept živil za posebno prehrano je treba ponovno vključiti. Vključitev bo zagotovila merila 
za zaščito majhnih otrok ob upoštevanju prehranskih zahtev in zahtev glede varnosti hrane, ki
so specifične za starostno skupino, na primer omejitve za dodajanje hranilnih snovi, 
mikrobiološka tveganja in onesnaževalci. Če se teh izdelkov ne vključi, bo to imelo za 
posledico, da se bodo ti izdelki urejali kot splošna živila v skladu s prehranskimi in 
varnostnimi merili, določenimi za odrasle, ki niso primerna za otroke, stare od 12 do 36 
mesecev.

Predlog spremembe 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 
in živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten. Izkušnje so pokazale, da določbe iz 
Direktive Komisije 2006/141/ES, Direktive 
Komisije 2006/125/ES, Direktive Komisije
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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.

1999/21/ES in 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 Direktive 
Komisije 2006/141/ES, Direktive Komisije
2006/125/ES in Direktive Komisije
1999/21/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 
41/2009.

Or. en

Predlog spremembe 18
Henri Weber

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 

(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,
živila za 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 
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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.

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 19
Henri Weber

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 ter 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 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian,
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Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 21
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Zaradi ranljivosti skupin ljudi, ki jih 
ta uredba zajema, je nujno, da se nekatere 
snovi, za katere je ugotovljeno, da so 
škodljive, ne vključijo v sestavo živil, ki so 
jim namenjena. Iz previdnostnega načela 
to velja tudi za snovi, ki predstavljajo 
tveganje, vendar zanje še vedno obstaja 
znanstvena negotovost. Pripraviti in 
posodobiti je treba seznam snovi, ki so 
strogo prepovedane za proizvodnjo živil iz 
te uredbe.



PE480.536v01-00 14/55 AM\889163SL.doc

SL

Or. fr

Predlog spremembe 22
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Uporaba pesticidov, genetsko 
spremenjenih organizmov in palmovega 
olja je prepovedana pri proizvodnji živil, 
namenjenih za proizvodnjo živil iz te 
uredbe. Poleg tega je za njihovo 
proizvodnjo prepovedana uporaba 
nanomaterialov.

Or. fr

Obrazložitev

Ne smemo pozabiti, da so živila iz te uredbe namenjena ranljivim skupinam prebivalstva, kot 
so dojenčki, majhni otroci in bolniki, zato je treba zagotoviti visoko raven varstva njihovega 
zdravja s prepovedjo škodljivih ali potencialno škodljivih snovi.

Predlog spremembe 23
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17c) Embalaža živil iz te uredbe mora 
tudi zagotavljati visoko raven varstva 
zdravja potrošnikov in ne sme vsebovati 
endokrinih motilcev, kot je bisfenol A, ali 
drugih sestavin, ki so lahko zdravju 
škodljive.

Or. fr
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Predlog spremembe 24
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17d) Evropska agencija za varnost hrane 
(EFSA) in pristojni nacionalni organi 
morajo za posodabljanje seznama 
prepovedanih snovi redno izvajati ocene, 
zlasti na podlagi novih podatkov ter 
znanstvenega in regulativnega razvoja v 
državah članicah Unije ali na mednarodni 
ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 25
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Komisija bi morala poostriti 
predpise o oglaševanju, trženju in 
spodbujanju prodaje živil, namenjenih 
dojenčkom in majhnim otrokom.

Or. en

Predlog spremembe 26
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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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 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.

(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 živila za posebne 
zdravstvene namene. Ob upoštevanju 
tehničnega in znanstvenega napredka, 
zlasti pri oceni tveganj, ter ustreznega 
razvoja na mednarodni ravni je treba 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prenesti na Komisijo, 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 27
Françoise Grossetête
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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 
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.

(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, mlečne napitke, namenjene 
majhnim otrokom, ter živila 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, mlečni napitki, namenjeni 
majhnim otrokom, 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 ter postopki dajanja na trg 
živil, proizvedenih na podlagi znanstvenih 
in tehnoloških inovativnih postopkov, 
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
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Obrazložitev

Nadaljevalno mleko za majhne otroke od enega do treh let je izdelek, ki je posebej proizveden, 
da prispeva k zadovoljevanju njihovih prehranskih potreb, in mora odgovarjati zelo strogim 
zahtevam glede varnosti hrane, zlasti glede vsebnosti ostankov pesticidov. Za hrano za otroke 
od enega do treh let mora veljati enaka raven varnosti, kot velja za hrano za dojenčke.

Predlog spremembe 28
Amalia Sartori

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 

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
Direktive Komisije 2006/141/ES, Direktive 
Komisije 2006/125/ES in Direktive 
Komisije 1999/21/ES, Direktive Komisije 
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, otroške hrane, 
mlečne napitke, namenjene majhnim 
otrokom 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, 
mlečni napitki, namenjeni majhnim 
otrokom 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 ter
postopek dajanja na trg živil, proizvedenih 
na podlagi znanstvenih in tehnoloških 
inovativnih postopkov glede na kategorije 
živil, ki jih zajema ta uredba, vključno z 
dodatnimi zahtevami glede označevanja k 



AM\889163SL.doc 19/55 PE480.536v01-00

SL

zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

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.

Or. en

Obrazložitev

Koncept živil za posebno prehrano je treba ponovno vključiti. To bi zagotovilo, da te 
proizvode urejajo najstrožje varnostne določbe v zvezi s prehrano, mikrobiološkimi tveganji, 
pesticidi in onesnaževalci, barvili in sladili. Če se teh izdelkov ne vključi v to področje 
uporabe, bo to imelo za posledico, da se bodo ti izdelki urejali kot splošna živila v skladu s 
prehranskimi in varnostnimi merili, določenimi za odrasle, ki niso primerna za otroke, stare 
od 12 do 36 mesecev.

Predlog spremembe 29
Henri Weber

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,
živila za posebne zdravstvene namene in 
živila, namenjena 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 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(19) S to uredbo se morajo ob upoštevanju 
direktiv Komisije 2006/141/ES, 
2006/125/ES,1999/21/ES, 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 
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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.

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 
ter 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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 31
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

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 vitaminov, mineralov, 
aminokislin in drugih snovi 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 ter živilom za posebne 
zdravstvene namene. Za posodabljanje 
tega seznama je treba Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 32
Henri Weber

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 
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 

(20) Ob upoštevanju 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 in živilom, namenjenim ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten, ob 
upoštevanju Uredbe Komisije (ES) 
št. 953/2009 ter njenih 
direktiv 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 
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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.

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.

Or. fr

Predlog spremembe 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 
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 

(20) Ob upoštevanju Uredbe (ES) 
št. 953/2009, in Direktive 
Komisije 2006/141/ES ter Direktive 
Komisije 2006/125/ES ter nekaterih meril 
iz te uredbe je primerno vzpostaviti in 
posodabljati seznam vitaminov, mineralov, 
aminokislin in drugih snovi Unije, ki jih je 
mogoče dodati za posebne prehranske 
namene začetnim formulam za dojenčke, 
nadaljevalnim formulam za dojenčke in 
majhne otroke, žitnim kašicam, otroški 
hrani ter 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 
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javnim zdravjem. 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.

Or. en

Predlog spremembe 34
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) V skladu z mnenjem Znanstvenega 
odbora za nastajajoča in na novo 
ugotovljena zdravstvena tveganja 
(ZONNUZT) z dne 19. januarja 2009 o 
oceni tveganj izdelkov nanotehnologije 
trenutno ni na voljo ustreznih informacij o 
tveganjih v povezavi z namensko 
proizvedenimi nanomateriali, obstoječe 
testne metode pa morda ne zadostujejo za 
obravnavo vseh vprašanj, ki se zastavljajo 
v zvezi z namensko proizvedenimi 
nanomateriali. Zato se namensko 
proizvedeni nanomateriali ne smejo 
vključiti na seznam Unije s kategorijami 
živil, ki jih zajema ta uredba, dokler 
Agencija ne izvede ocene.

(21) V skladu z mnenjem Znanstvenega 
odbora za nastajajoča in na novo 
ugotovljena zdravstvena tveganja 
(ZONNUZT) z dne 19. januarja 2009 o 
oceni tveganj izdelkov nanotehnologije 
trenutno ni na voljo ustreznih informacij o 
tveganjih v povezavi z namensko 
proizvedenimi nanomateriali, obstoječe 
testne metode pa morda ne zadostujejo za 
obravnavo vseh vprašanj, ki se zastavljajo 
v zvezi z namensko proizvedenimi 
nanomateriali. Zaradi ranljivosti skupin 
prebivalstva, katerim so namenjena živila 
iz te uredbe, se namensko proizvedeni 
nanomateriali ne smejo vključiti na seznam 
Unije s kategorijami živil, ki jih zajema ta 
uredba.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
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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 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. Nedavno sprejeta Uredba (EU) 
št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom Komisiji omogoča 
sprejetje izvedbenih aktov, ki urejajo 
neobvezne informacije o možni in 
nenamerni prisotnosti snovi ali 
proizvodov, ki povzročajo alergijo ali 
preobčutljivost, v hrani. Zaradi skladnosti 
in poenostavitve pravnega okvira je treba 
Komisijo v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1169/2011 pooblastiti, da sprejme tudi 
izvedbene akte, ki urejajo neobvezne 
informacije o odsotnosti ali zmanjšani 
prisotnosti snovi v hrani, ki povzročajo
preobčutljivost, kot sta gluten in laktoza, 
ter da umakne Uredbo Komisije (ES) 
št. 41/2009. Uredbo o informacijah o 
živilih za potrošnike je treba zato 
spremeniti, Komisija pa mora zahtevane 
izvedbene določbe sprejeti pred začetkom 
veljavnosti te uredbe. Zadevni izvedbeni 
akt bi moral ohraniti navedbi „brez 
glutena“ in „zelo nizka vsebnost glutena“ 
na živilih s pogoji njihove uporabe ter 
navedbo, komu so namenjena, kakor je to 
določeno v Uredbi (ES) št. 41/2009, ter 
tako zagotavljati enako raven varstva 
potrošnikov.

Or. fr

Obrazložitev

Za ljudi s preobčutljivostjo na gluten bi moral biti sprejet regulativni okvir, ki bi bil 
prilagojen njihovim posebnim potrebam.
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Predlog spremembe 36
Henri Weber

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 navedbi „brez glutena“ in 
„zelo nizka vsebnost glutena“ lahko 
uporabljata za živila, namenjena ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten, v skladu s 
pravili iz Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009 
o sestavi in označevanju živil, primernih za 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten. 
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 
Komisije (ES) št. 41/2009 o sestavi in 
označevanju živil, primernih za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten, ki za ta živila 
ne dovoljujejo uporabe navedbe „zelo 
nizka vsebnost glutena“. Ta živila, 
namenjena posebni prehrani za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten, so v tej uredbi 
ohranjena, da bi zagotovili varnost 
tovrstnih živil za te ljudi in osebe s 
celijakijo 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 navedbe „brez 
glutena“ za živila za običajno prehrano.

Or. fr

Predlog spremembe 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni
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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 Komisije 
(ES) št. 41/2009 o sestavi in označevanju 
živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo 
na gluten. 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 Komisije (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, 
primernih za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten, ki za ta živila ne dovoljujejo 
uporabe izraza „zelo nizka vsebnost 
glutena“. Živila za posebno prehrano 
ljudi s preobčutljivostjo na gluten ostanejo 
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

Predlog spremembe 38
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27 a) Za popolne prehranske nadomestke 
bi se morala uvesti strožja opredelitev, saj 
se takšni nadomestki, če se uživajo pod 
zdravniškim nadzorom, lahko 
obravnavajo kot živila za posebne 
zdravstvene namene. Trditve o 
zmanjšanju telesne teže bi morale biti 
utemeljene na podlagi Uredbe (ES) št. 
1924/2066.

Or. en

Predlog spremembe 39
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Za zagotovitev visoke ravni varstva 
potrošnikov se bodo na ravni držav članic 
uvedli ustrezni postopki za zdravstveni 
nadzor in nadzor sestave pred dajanjem 
živil na trg in po njem.

Or. fr

Predlog spremembe 40
António Fernando Correia De Campos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da bi nosilcem živilske dejavnosti 
omogočili, da se prilagodijo zahtevam te 
uredbe, je treba določiti ustrezne prehodne 
ukrepe –

(29) Komisija bo sprejela ustrezne ukrepe 
za zagotovitev pravne varnosti pri prehodu 
na izvajanje te uredbe ter da bi nosilcem 
živilske dejavnosti omogočili, da se 
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prilagodijo zahtevam te uredbe –

Or. pt

Obrazložitev

Treba je upoštevati, da lahko regulativne prilagoditve, ki izhajajo iz tega predloga, ustvarijo 
pravno vrzel, četudi le v prehodnem obdobju.

Predlog spremembe 41
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Določiti je treba postopek, s katerim 
se omogoči začasno dajanje na trg živil, 
proizvedenih na podlagi znanstvenih in 
tehnoloških inovacij, da bi do uvedbe 
spremembe ustrezne posebne direktive 
primerno izkoristili sadove industrijskih 
raziskav. Zaradi varovanja zdravja 
potrošnikov se lahko dovoljenje za trženje 
izda le po posvetovanju z Evropsko 
agencijo za varnost hrane.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se proizvajalcem v sektorju dajo optimalne smernice glede potrebnih 
postopkov, da bi lahko kar najbolj zadovoljili posebne prehranske potrebe ranljivih skupin 
prebivalstva. Tem ljudem bi tako omogočili, da bi lahko hitro izkoristili ustrezen tehnični in 
znanstveni napredek.

Predlog spremembe 42
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29b) Da bi imeli proizvajalci, zlasti mala 
in srednja podjetja, ki želijo tržiti živila, 
proizvedena na podlagi znanstvenih in 
tehnoloških inovacij, lažji dostop do trga, 
bi morala Evropska Komisija v tesnem 
sodelovanju z ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi sprejeti smernice za postopek 
začasnega dajanja na trg živil, 
proizvedenih na podlagi znanstvenih in 
tehnoloških inovacij.

Or. fr

Predlog spremembe 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 vsebuje sedanja okvirna direktiva (2009/39/ES) o 
dietetičnih živilih, zlasti tista o „živilih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten“, so bila na 
škodo bolnikov s celiakijo odstranjena iz področja uporabe predlagane spremembe.

Predlog spremembe 44
Henri Weber

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 posebne prehranske namene:

Or. fr

Predlog spremembe 45
Henri Weber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) živila za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten

Or. en

Predlog spremembe 47
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g – točka (ii)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) mleka, namenjenega majhnim 
otrokom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Mlečni napitki, namenjeni majhnim otrokom, so posebej zasnovani izdelki, ki vsebujejo veliko 
hranilnih snovi in prispevajo k prehranskim potrebam majhnih otrok, starih od 12 do 36 
mesecev. Izvzetje teh izdelkov iz uredbe bo povzročilo zmanjšanje ukrepov za varnost hrane, 
nespecifično prehransko sestavo in pomanjkanje uskladitve 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 otroke, stare od 12 do 36 mesecev. 

Predlog spremembe 48
Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) mleka, namenjenega majhnim 
otrokom;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Nadaljevalno mleko za majhne otroke od enega do treh let je izdelek, ki je posebej proizveden, 
da prispeva k zadovoljevanju njihovih prehranskih potreb, in mora odgovarjati zelo strogim 
zahtevam glede varnosti hrane, zlasti glede vsebnosti ostankov pesticidov. Za hrano za otroke 
od enega do treh let mora veljati enaka raven varnosti, kot velja za hrano za dojenčke.

Predlog spremembe 49
Henri Weber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (h a) (novo)
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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, ki so 
preobčutljivi na gluten;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h a) „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 51
Bendt Bendtsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ha) „predpakirani izdelek“ je kombinacija 
izdelka in posamezne embalaže, v katero 
se izdelek zavije pred prodajo;
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Or. da

 (Glej besedilo Direktive Sveta 76/211/EGS z dne 20. januarja 1976 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih proizvodov glede na 

maso ali prostornino)

Predlog spremembe 52
Bendt Bendtsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

hb) „predpakirani izdelek“ je vsak izdelek, 
ki se zavije v embalažo brez navzočnosti 
kupca, tako da ima količina izdelka v tej 
embalaži vnaprej določeno vrednost in je 
ni mogoče spremeniti, ne da bi embalažo 
odprli ali jo bistveno spremenili.

Or. da

(Glej besedilo Direktive Sveta 76/211/EGS z dne 20. januarja 1976 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih proizvodov glede na 

maso ali prostornino)

Predlog spremembe 53
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

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.

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 55
Henri Weber

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 

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, namenjena ljudem s 
preobčutljivostjo na gluten“, ob 
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razvoja na mednarodni ravni. upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter ustreznega razvoja na 
mednarodni ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 56
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Nadzor

Pristojni nacionalni organi morajo 
poskrbeti za uvedbo ustreznega sistema 
nadzora, ki zagotavlja, da udeleženci na 
trgu spoštujejo predpise iz te direktive in 
zdravstvene standarde.

Or. fr

Predlog spremembe 57
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b
Previdnostno načelo

Če po oceni razpoložljivih znanstvenih 
podatkov obstajajo utemeljeni razlogi za 
zaskrbljenost zaradi morebitnih neželenih 
učinkov, pri čemer še vedno obstaja 
znanstvena negotovost, je mogoče sprejeti 
začasne ukrepe za obvladovanje tveganja, 
s katerimi se zagotovi visoka raven varstva 
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ranljivih skupin prebivalstva iz te uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe 58
Silvia-Adriana Ţicău

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) je taka, da 
lahko zadovolji prehranske potrebe oseb, ki 
so jim namenjena in so zanje primerna, v 
skladu s splošno sprejetimi znanstvenimi 
podatki na zdravstvenem področju.

Or. ro

Predlog spremembe 59
Michèle Rivasi

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) ne vsebujejo nobene 
snovi v taki količini, ki bi ogrozila zdravje 
oseb, ki jim je namenjena. Zlasti ne smejo 
vsebovati ostankov pesticidov, genetsko 
spremenjenih organizmov, palmovega olja 
in nanomaterialov.

Or. fr

Predlog spremembe 60
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2



PE480.536v01-00 38/55 AM\889163SL.doc

SL

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) ne vsebujejo nobene 
snovi, ki bi ogrozila zdravje oseb, ki jim je 
namenjena.

Or. ro

Predlog spremembe 61
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 potrdi Agencija.

Or. pt

Obrazložitev

Označevanje in oglaševanje kategorij živil, ki jih zajema ta uredba, morata temeljiti na 
znanstvenih podatkih, ki jih lahko oceni in potrdi neodvisen organ, v tem primeru Evropska 
agencija za varnost hrane.

Predlog spremembe 62
Silvia-Adriana Ţicău

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) daje 
potrošniku jasne in popolne informacije 
in ga ne sme zavajati.
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Or. ro

Predlog spremembe 63
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri označevanju, predstavitvi ali 
oglaševanju živil za običajno prehrano je 
prepovedano:
(a) uporabjati besede ”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(1) in 1(2).

Or. en

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. Med živili za prehrano in živili za običajno prehrano je treba jasno razlikovati. 
Samo običajna živila z odobreno prehransko ali zdravstveno trditvijo bi bila lahko označena 
kot živila, ki ustrezajo posebnim pogojem.

Predlog spremembe 64
Henri Weber

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 

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

Or. fr

Predlog spremembe 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 66
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. Za razširjanje kakršnih koli koristnih 
informacij ali priporočil v zvezi s 
kategorijami živil iz člena 1(1) so pristojni 
izključno medicinski, prehranski, 
farmacevtski in drugi strokovnjaki za nego 
matere in otroka in temelji na znanstvenih 
podatkih, ki jih je mogoče neodvisno 
preveriti.

Or. pt

Obrazložitev

Vse informacije o teh kategorijah živil, ki se razširjajo pasivno (na primer po internetu) 
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morajo pripraviti strokovnjaki, temeljiti pa morajo na preverljivih znanstvenih podatkih.

Predlog spremembe 67
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Sestava embalaže živil iz člena 1(1) 
mora zagotavljati visoko raven varstva 
skupin prebivalstva, katerim so ta živila 
namenjena. Ne sme vsebovati endokrinih 
motilcev, kot je bisfenol A, ali drugih 
sestavin, ki so lahko zdravju škodljive.

Or. fr

Predlog spremembe 68
Amalia Sartori

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 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 
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označevanje na teh živilih zagotavljati obsežne dodatne informacije. Ključno je, da se lahko 
varni in potrjeni proizvodi, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, pravočasno dajo v 
promet. Ker izdelki, 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 69
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

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, tehničnega in znanstvenega 
napredka, izidov novih ocen tveganj ter 
previdnostnega načela pooblaščena, da 
sprejme delegirane uredbe najpozneje [dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe] v 
skladu s členom 15 glede na naslednje:

Or. fr

Predlog spremembe 70
Henri Weber

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, Uredbe (ES) št. 41/2009 ter 
tehničnega in znanstvenega napredka 
pooblaščena, da za živila iz člena 1(1) 
sprejme delegirane uredbe najpozneje [dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe] v 
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skladu s členom 15 glede na naslednje:

Or. fr

Predlog spremembe 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 72
Silvia-Adriana Ţicău

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 tehničnega in znanstvenega napredka 
pooblaščena, da sprejme delegirane uredbe 
najpozneje [eno leto po začetku veljavnosti 
te uredbe] v skladu s členom 15 glede na 
naslednje:

Or. ro
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Predlog spremembe 73
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebne zahteve o uporabi pesticidov v 
kmetijskih proizvodih, namenjenih za 
proizvodnjo takih živil, ter o ostankih 
pesticidov v takih živilih;

(b) določitev snovi, ki jih je treba 
prepovedati v proizvodnji kmetijskih 
proizvodov, namenjenih za proizvodnjo 
takih živil, v njihovi končni sestavi in v 
sestavi njihove embalaže;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) posebne zahteve o omejitvi sestave 
embalaže živil iz člena 1(1);

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala biti pooblaščena, da kontrolira ali prepove trditve na embalaži živil za 
dojenčke in otroke, ki bi lahko vplivali na izdelek pred njegovim zaužitjem, na primer uporaba 
BPA v izolirni plasti embalaže za začetne formule za dojenčke, ki bi lahko pronicala v izdelek.

Predlog spremembe 75
Amalia Sartori

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

(c a) odstopanja od minimalne velikosti 
črk zaradi dodatnih posebnih zahtev o 
obveznih informacijah, ki se morajo 
navesti na označbah določenih živil iz 
člena 1(1) te uredbe in druge zahteve 
glede čitljivosti iz člena 13(2) Uredbe(EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z določbami informacij o 
živilih potrošnikom;

Or. en

Obrazložitev

Posebne določbe o označevanju teh kategorij izdelkov bodo pregledane in prenovljene v 
obliki delegiranih aktov. Primerno je, da se sedaj razmisli o posebnih potrebah glede 
informacij za potrošnike in zahtevah v zvezi s čitljivostjo, ki veljajo za te izdelke, saj bo lahko 
potrebno odstopanje od minimalne velikosti črk in določenih drugih meril čitljivosti, ki veljajo 
za splošna živila.

Predlog spremembe 76
Amalia Sartori

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 rezultat znanstvenih in 
tehnoloških inovacij, ki niso v skladu s 
pravili glede sestave iz delegiranih uredb;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varne uporabe živil, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, morajo na 
označevanju 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. Primerno je, da 
se sedaj razmisli o posebnih potrebah glede informacij za potrošnike in zahtevah v zvezi s 
čitljivostjo, ki veljajo za te izdelke, saj bo lahko potrebno odstopanje od minimalne velikosti 
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črk in določenih drugih meril čitljivosti, ki veljajo za splošna živila.

Predlog spremembe 77
Amalia Sartori

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varne uporabe živil, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, morajo na 
označevanju poleg informacij, zahtevanih v skladu s splošnimi določbami o označevanju živil, 
vsebovati tudi obsežne dodatne informacije o uporabi.  

Predlog spremembe 78
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju zahtev iz 
členov 7 in 9 ter ustreznega tehničnega in 
znanstvenega napredka posodobi 
delegirane uredbe iz odstavka 2 v skladu s 
členom 15.

3. Komisija ob upoštevanju zahtev iz 
členov 7 in 9, ustreznega tehničnega in 
znanstvenega napredka, izidov novih ocen 
tveganj ter previdnostnega načela
posodobi delegirane uredbe iz odstavka 2 v 
skladu s členom 15.

Or. fr

Predlog spremembe 79
Françoise Grossetête
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi živilom za posebne prehranske 
namene, ki so rezultat znanstvenega in 
tehnološkega napredka, omogočili hiter 
prihod na trg, lahko Komisija po 
posvetovanju z Evropsko agencijo za 
varnost hrane (EFSA) za dveletno 
obdobje odobri dajanje na trg živil, ki niso 
skladna s pravili glede sestave, kakršno 
predpisuje ta uredba in delegirane uredbe 
za skupine živil za posebne prehranske 
namene iz člena 1(1). Ti ukrepi se 
sprejmejo v skladu s postopkom izvajanja 
pooblastila iz člena 15.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno je treba vključiti klavzulo o inovacijah iz Direktive 2009/39 o živilih za posebne 
prehranske namene. Ta postopek, ki se ga je doslej redko uporabljalo, je treba spodbujati, da 
bi imeli potrošniki hitro na voljo ustrezne izdelke.

Predlog spremembe 80
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Snovi iz odstavka 2(b), ki jih je treba 
prepovedati, se določijo na pobudo 
Komisije ali zahtevo države članice.

Or. fr

Predlog spremembe 81
Françoise Grossetête
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Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Mleko, namenjeno majhnim otrokom

Pred koncem prehodnega obdobja, 
določenega v členu 18(1), Komisija po 
posvetovanju z Evropsko agencijo za 
varnost hrane Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o zaželenosti 
posebnih določb glede sestave in 
označevanja mlečnih napitkov, 
namenjenih majhnim otrokom, po potrebi 
skupaj z zakonodajnim predlogom.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi bila skupini posebno ranljivih potrošnikov še naprej zagotovljena visoka raven varstva, 
bi bilo dobro od Evropske agencije za varnost hrane zahtevati znanstveno mnenje o 
zaželenosti vključitve posebnih zahtev glede označevanja sestave in sestave tega mleka v 
delegirane akte Komisije.

Predlog spremembe 82
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov ne ogrožajo zdravja potrošnika ter

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov ne ogrožajo zdravja potrošnikov
in nanj dokazano dobrodejno delujejo;

Or. fr
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Predlog spremembe 83
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

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 delegiranimi akti v skladu s 
členom 15 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.

Or. fr

Predlog spremembe 84
Silvia-Adriana Ţicău

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 

2. Komisija z izvedbenimi uredbami 
najpozneje šest mesecev 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 
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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).

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).

Or. ro

Predlog spremembe 85
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar je snov že vključena na seznam 
Unije in se proizvodne metode znatno 
spremenijo ali se velikost delcev spremeni, 
na primer zaradi nanotehnologije, se 
snov, pripravljena po navedenih novih 
metodah, šteje za drugačno snov in je 
treba seznam Unije ustrezno spremeniti, 
preden jo je mogoče dati na trg Unije.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 86
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 2(3) in člena 10 te 
uredbe se prenese za nedoločen čas od (*) 
[(*) Datum začetka veljavnosti temeljnega 
zakonodajnega akta ali kateri koli drug 
datum, ki ga določi zakonodajalec.].

2. Pooblastilo iz člena 2(3) in člena 10 te 
uredbe se prenese za obdobje petih let po 
datumu začetka njene veljavnosti. 
Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje šest mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
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parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. ro

Predlog spremembe 87
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 2(3) in člena 10 te 
uredbe se prenese za nedoločen čas od (*) 
[(*) Datum začetka veljavnosti temeljnega 
zakonodajnega akta ali kateri koli drug 
datum, ki ga določi zakonodajalec.].

2. Pooblastilo iz členov 10 in 11 te uredbe 
se prenese za obdobje petih let od (*) [(*) 
Datum začetka veljavnosti temeljnega 
zakonodajnega akta ali kateri koli drug 
datum, ki ga določi zakonodajalec.].

Or. fr

Predlog spremembe 88
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. 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, 
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namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom. Glede na zaključke navedenega 
poročila Komisija:
(a) sklene, da posebne določbe o sestavi in 
označevanju mlečnih napitkov, 
namenjenih majhnim otrokom, niso 
potrebne
(b) v skladu s postopkom, določenim v 
členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, predloži morebitne primerne 
predloge za spremembo te uredbe in 
spremeni ustrezne delegirane akte, tako 
da vključi zadevne posebne določbe, v 
skladu s tem členom.

Or. en

Obrazložitev

Mlečne napitke, namenjene majhnim otrokom, ki so sedaj na evropskem trgu, urejajo določbe 
iz okvirne direktive 2009/39/ES. Med državami članicami EU ni soglasja glede načina 
regulacije teh izdelkov. 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 bi v delegirane akte Komisije vključili posebne zahteve o sestavi in 
označevanju teh izdelkov.

Predlog spremembe 89
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 2(3) in člena 10 te uredbe, začne 
veljati le, če mu Evropski parlament ali 
Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če sta 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 10 te uredbe, začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi z navedenim aktom, ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom 
navedenega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok 
se na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta podaljša za dva meseca.
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za dva meseca.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Henri Weber

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 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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

Predlog spremembe 92
Françoise Grossetête

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

Člen 18a
Sprememba Uredbe (EU) št. 1169/2011

V odstavku 3 člena 36 Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 se vstavi naslednja točka:
„(aa) informacije o neprisotnosti ali 
zmanjšani prisotnosti snovi v hrani, ki 
lahko povzročajo preobčutljivost, kot je 
gluten;“

Or. fr

Obrazložitev

Za ljudi s preobčutljivostjo na gluten bi moral biti sprejet regulativni okvir, ki bi bil 
prilagojen njihovim posebnim potrebam.

Predlog spremembe 93
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18b
Živila, namenjena osebam z visoko 

energijsko porabo
Komisija najpozneje 1. julija 2015 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, na podlagi katerega bosta 
ocenila potrebo po uskladitvi pravil o 
sestavi in označevanju živil, namenjenih 
osebam z visoko energijsko porabo. 
Komisija lahko temu poročilu doda 
predloge sprememb ustreznih določb 
zakonodaje Unije.

Or. fr
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Obrazložitev

Evropska komisija mora pripraviti poročilo o potrebi po uskladitvi določb o sestavi in 
označevanju živil, namenjenih osebam z visoko energijsko porabo, ob upoštevanju obveznosti 
varstva potrošnikov in obveznosti, ki jih narekuje delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 94
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Brez poseganja v merila za nekatere 
ravni onesnaževalcev iz Uredbe (ES) 
št. 1881/2006 mikrobiološka merila iz 
Uredbe (ES) št. 2073/2005 veljajo za 
mlečne napitke, namenjene majhnim 
otrokom, ki so sedaj na trgu v prehodnem 
obdobju iz odstavka 1.

Or. fr


