
PA\883552SL.doc PE475.941v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/0156(COD)

29. 11. 2011

OSNUTEK MNENJA
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živilih, namenjenih 
dojenčkom in majhnim otrokom, in živilih za posebne zdravstvene namene
(KOM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))

Pripravljavec mnenja: Hannu Takkula



PE475.941v01-00 2/8 PA\883552SL.doc

SL

PA_Legam



PA\883552SL.doc 3/8 PE475.941v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vprašanju živil, namenjenih tistim s posebnimi prehranskimi potrebami (v nadaljnjem 
besedilu: posebna živila), je v zakonodaji Evropske unije namenjene veliko pozornosti, ki je 
odraz jasnega povpraševanja na trgu po varnih in zdravih živilih. Na nišnem trgu se je sektor 
posebnih živil v zadnjih letih močno povečal, zaradi česar je prišlo do nejasnosti pri 
razlikovanju med splošnimi živili in živili, namenjenimi posebnim skupinam ljudi. V 
predlaganem zakonodajnem okviru je ta razvoj upoštevan, zato pripravljavec mnenja odločno 
podpira cilje tega predloga.

Splošne ugotovitve
Kljub nekaterim predhodnim poskusom usklajevanja med nacionalnimi zakoni o posebnih 
živilih še vedno obstajajo velike razlike. Te razlike ovirajo prosti pretok blaga, ustvarjajo 
nepotrebno regulativno obremenitev za družbe, ki delujejo v živilskem sektorju, ter 
navsezadnje motijo delovanje notranjega trga. 

Pripravljavec mnenja meni, da je treba podobne proizvode obravnavati enako po vsej Uniji in 
pri tem zagotoviti ustrezno obveščanje potrošnikov ter omogočiti prosti pretok blaga in enake 
konkurenčne pogoje zanj. Pravila, ki so postala nepotrebna, protislovna in potencialno sporna, 
je treba odpraviti, zagotoviti pa je treba varstvo najranljivejših skupin prebivalstva ter tistih s 
posebnimi prehranskimi potrebami. Skupni pravni sistem za posebna živila, kot ga predlaga 
Komisija, je zato treba pozdraviti kot velik korak na poti k večji varnosti in jasnosti za 
potrošnike, pa tudi za proizvajalce.
Po mnenju pripravljavca mnenja je nadvse pomembno, da so vsa živila, namenjena 
dojenčkom in majhnim otrokom, pa tudi živila za posebne zdravstvene namene, vključena v 
temeljit in standardiziran postopek predhodne odobritve. Za zagotovitev varnosti in 
učinkovitosti se ta naloga dodeli neodvisnemu organu na podlagi najnovejših znanstvenih 
informacij (in raziskav).

V tem predlogu so odgovornost obveščanja in postopki odobritve za posebna živila dodeljena 
Evropski komisiji, s čimer se odpravijo številne obstoječe ovire na trgu. Pripravljavec mnenja 
v tem okviru pozdravlja uvedbo seznama dovoljenih snovi Unije (člen 11), v katerem so 
dosedanji (trije ločeni) seznami združeni v enega samega, kar prispeva k večji jasnosti na 
določenem področju. Da bi zagotovili nemoten proces prehoda, pripravljavec mnenja poziva 
Komisijo, naj pravočasno oblikuje ta seznam in ga redno posodablja, pripravi pa naj tudi 
poenostavljen postopek za vnose na ta seznam (kot je omenjeno v členu 11(3)).  

Vidiki raziskav in inovacij
Pripravljavec mnenja meni, da bi morale izboljšano zakonodajo EU na področju posebnih 
živil spremljati naložbe v raziskavo in inovacije, saj bi to pripeljalo do razvoja novih in 
boljših praks, proizvodov in postopkov. V tem okviru opozarja tudi na dejstvo, da so 
zdravstveni in varnostni vidiki živil vključeni v poglavje o prehranski varnosti v programu 
Unije za raziskave in inovacije „Horizon 2020“ ter da je treba odločno podpreti nadaljnja 
prizadevanja za povezane raziskave in inovacije v sektorju posebnih živil. 
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Pravne spremembe iz predloga Komisije, kot je izvzetje živil za diabetike, živil z nizko 
vsebnostjo glutena in živil za športnike, pa tudi uvedba seznama Unije, nikakor ne bi smele 
ovirati inovacij. Vendar je treba z večanjem znanstvenega znanja o sektorju posebnih živil 
ohraniti prilagodljive postopke, da bi spodbudili nadaljnje raziskave in inovacije na tem 
področju.

Mala in srednja podjetja (MSP)
Pripravljavec mnenja želi zagotoviti, da spremembe zakonodajnega upravljanja na področju 
živil, ki so zaenkrat zajeta v okvirni direktivi o posebnih živilih, ne bodo nesorazmerno 
vplivale na mala in srednja podjetja, niti ne bodo zmanjšale preglednosti in/ali naložile 
nepotrebnega bremena nosilcem živilske dejavnosti. Sedanji podatki kažejo, da v sektorju 
posebnih živil prevladujejo mala in srednja podjetja, opaziti pa je tudi precejšnjo rast v 
zadnjih letih. Pripravljavec mnenja je zaskrbljen zaradi številnih razlik v zakonodajni 
obremenitvi med državami članicami in meni, da bi enotna ureditev v povezavi s 
poenostavljenimi ukrepi koristila celotnemu segmentu trga.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pomembno je, da so sestavine, 
uporabljene za izdelavo kategorij živil, ki 
jih zajema ta uredba, primerne za 
izpolnitev prehranskih zahtev oseb, ki so 
jim namenjene, in so primerne zanje ter da 
splošno sprejeti znanstveni podatki 
potrjujejo njihovo hranilno vrednost. Taka 
hranilna vrednost se mora dokazati s 
sistematičnim pregledom razpoložljivih 
znanstvenih podatkov.

(17) Pomembno je, da so sestavine, 
uporabljene za izdelavo kategorij živil, ki 
jih zajema ta uredba, primerne za 
izpolnitev prehranskih zahtev oseb, ki so 
jim namenjene, in so primerne zanje ter da 
splošno sprejeti znanstveni podatki 
potrjujejo njihovo hranilno vrednost. Taka 
hranilna vrednost se mora dokazati s 
sistematičnim in neodvisnim pregledom 
razpoložljivih znanstvenih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni podatki o hranilni vrednosti posebnih živil ne smejo biti zgolj sistematični, ampak 
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morajo tudi temeljiti na neodvisni oceni, saj bi s tem zagotovili njihovo visoko zanesljivost in 
splošno sprejetost.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Z delegiranimi akti, kot je določeno v uvodni izjavi 19, bi morali med drugim zagotoviti, da se 
lahko živila, ki izhajajo iz znanstvenih in tehnoloških inovacij, dajo na trg pravočasno ter na 
podlagi jasnega in časovno učinkovitega postopka.

Predlog spremembe 3

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) Določiti je treba ustrezne prehodne 
ukrepe, pa tudi pomoč in najnovejše 
informacije za nosilce živilske dejavnosti, 
da bi jim omogočili, da se prilagodijo 
zahtevam te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezne prehodne ukrepe morajo spremljati ustrezna pomoč in najnovejše informacije za 
nosilce živilske dejavnosti, da bi jim omogočili, da se prilagodijo zahtevam te uredbe.

Predlog spremembe 4

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 in neodvisno 
ocenjenimi znanstvenimi podatki.

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 5

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) ne sme biti 
zavajajoče in:

(a) ustrezno obvešča potrošnika ter
(b) temelji na svetovanju neodvisnih 
medicinskih, prehranskih ali 
farmacevtskih strokovnjakov, pri čemer se 
upoštevajo posebne potrebe oseb, ki jim je 
živilo namenjeno.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 6.

Predlog spremembe 6

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. Zahteve iz odstavka 3 ne preprečujejo 
razširjanja koristnih informacij ali 
priporočil, namenjenih izključno 
medicinskim, prehranskim, 
farmacevtskim in drugim strokovnjakom
za nego matere in otroka.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja ureditev v členu 9(4) je nepotrebna in zavajajoča. Nesmiselno je omejiti razširjanje 
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koristnih informacij na nekatere kategorije strokovnjakov. Pripravljavec mnenja namesto 
tega predlaga, da bi zahteve glede označevanja, predstavljanja in oglaševanja iz člena 9(3) 
dopolnili s svetovanjem neodvisnih strokovnjakov. To ne preprečuje razširjanja koristnih 
informacij ali priporočil, namenjenih izključno strokovnjakom in drugim osebam, pristojnim 
za nego matere in otroka.


