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PR_CNS_Recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

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

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

o predlogu uredbe Sveta o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in 
krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (prenovitev)
(KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Postopek posvetovanja – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0184),

– ob upoštevanju člena 31 Pogodbe Euratom, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7-0137/2010),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve Odboru za industrijo, raziskave in 
energijo z dne 29. junija 2010 v skladu s členom 87(3) poslovnika,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energijo (A7-0000/2010),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine 
pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije in kakor je bil spremenjen v 
nadaljevanju;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 UL L 77, 28.3.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Komisija bi morala , če tako zahtevajo 
okoliščine, nemudoma sprejeti uredbo, ki 
določa uporabne, vnaprej ugotovljene
najvišje dovoljene vrednosti.

(8) Komisija bi morala nemudoma 
uporabiti vnaprej ugotovljene najvišje 
dovoljene vrednosti onesnaženja za 
posamezno jedrsko nesrečo ali radiološko 
nevarnost.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava je nekoliko prilagojena, da je skladna s členom 2, kakor ga je spremenil 
poročevalec (predlog spremembe 10).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Taka najvišja dovoljena stopnja 
natančno upošteva najnovejša znanstvena 
priporočila na mednarodni ravni, hkrati pa 
odražajo potrebo po zavarovanju javnosti 
in preprečijo razlike v mednarodni 
zakonodajni praksi.

(10) Ta najvišja dovoljena stopnja 
natančno upošteva najnovejša znanstvena 
priporočila na mednarodni ravni, hkrati pa 
odražajo potrebo po zavarovanju javnosti 
in preprečijo razlike v mednarodni 
zakonodajni praksi.

Or. en

(Gl. ubeseditev uvodne izjave 10 v izvirnem besedilu; nekoliko spremenjeno besedilo – v 
polkrepkem in poševnem tisku)

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je uvodna izjava reorganizirana in nekoliko spremenjena, saj se 
navezuje na najvišjo dovoljeno stopnjo in je neposredno povezana z uvodno izjavo 8.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Komisiji bi bilo treba v skladu s 
členom 290 PDEU podeliti pooblastila za 
sprejetje delegiranih aktov v zvezi s 
prilagoditvijo najvišje dovoljene stopnje 
radioaktivnega onesnaženja živil in krme 
(prilogi I in III) ter v zvezi s seznamom 
manj pomembnih živil (Priloga II). Še 
posebej pomembno je, da Komisija med 
pripravljalnim delom izvede ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Nova uvodna izjava, ki jo je poročevalec vstavil zaradi skladnosti s predlogom spremembe 15, 
in naslednjimi predlogi sprememb, ki spreminjajo člen 5.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Na podlagi trenutno razpoložljivih 
podatkov so bile na področju zaščite pred 
sevanjem določene referenčne vrednosti, 
in da se te vrednosti lahko uporabljajo kot 
osnova za določitev najvišjih dovoljene 
stopnje radioaktivnega onesnaženja 
neposredno po nastopu jedrske nesreče ali 
katere koli druge radiološke nevarnosti, 
za katero je verjetno, da bo povzročila ali 
je že povzročila znatno radioaktivno 
onesnaženje živil in krme.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalec meni, da je ta uvodna izjava preohlapno oblikovana – kaj so določene 
referenčne vrednosti – in ne ustreza temu, kako naj bi Komisija uporabljala najvišje 
dovoljene stopnje, kakor so opisane v sedanjem členu 2 in njegovi spremenjeni različici 
(poročevalčev predlog spremembe 10 k odstavku 1 člena 2).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Taka najvišja dovoljena stopnja 
natančno upošteva najnovejša znanstvena 
priporočila na mednarodni ravni, hkrati 
pa odražajo potrebo po zavarovanju 
javnosti in preprečijo razlike v 
mednarodni zakonodajni praksi.

črtano

Or. en

(Ubeseditev prvotne uvodne izjave 10 – manjše spremembe – postane nova uvodna izjava 8a)

Obrazložitev

Gl. isto uvodno izjavo v poročevalčevem predlogu spremembe 2 k uvodni izjavi 8a (novo), tu 
je besedilo reorganizirano, da je neposredno povezano z uvodno izjavo 8. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Natančno je treba upoštevati posebne 
veljavne pogoje in torej vzpostaviti 
postopek, ki bo dovoljeval hitro 
prilagajanje teh vnaprej ugotovljenih 
stopenj najvišji dovoljeni stopnji, ki 
ustreza okoliščinam katere koli 
posamezne jedrske nesreče ali katere koli 
druge radiološke nevarnosti, ki lahko 
pripelje ali je pripeljala do znatne 

črtano
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radioaktivne onesnaženosti živil in krme.

Or. en

Obrazložitev

„Hitro prilagajanje vnaprej ugotovljenih stopenj najvišji dovoljeni stopnji“ se nanaša na 
postopek, opredeljen v členu 3, za katerega poročevalec predlaga, da se izbriše (gl. njegov 
predlog spremembe 13 k členu 3). 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Uredba o primernih najvišjih 
dovoljenih stopenj bi morala ohranjati 
enotnost notranjega trga in preprečevati 
odklone v trgovini znotraj Unije .

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri spremembi člena 2 želi poročevalec izbrisati izraz „uredbo za uporabo“, ki je s pravnega 
vidika napačna (gl. obrazložitev predloga spremembe k odstavku 1 člena 2). 

Poleg tega uporaba stopenj, ki so opredeljene že v osnovni uredbi, ne bo vplivala na enotnost 
notranjega trga ali motnje v trgovini.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Z namenom poenostavitve 
prilagajanja najvišjih dovoljenih stopenj 
bi morali zagotoviti postopke, ki bi 
dopuščali posvetovanje s strokovnjaki, 
vključno s Skupino strokovnjakov iz 
člena 31 Pogodbe.

črtano



PE450.574v02-00 10/24 PR\834546SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Ti postopki so zdaj jasno opisani v spremenjenem členu 5 ter v členih od 5a do 5c, ki 
zahtevajo posvetovanje s strokovnjaki iz člena 31 Pogodbe. Nova uvodna izjava 8b ustrezno 
zajema posvetovanje s strokovnjaki in se glede prilagajanja stopenj sklicuje na ustrezen 
pravni postopek.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Primerno je, da si Svet pridrži 
pristojnost sprejemanja uredbe, da bi 
lahko pravočasno odobril ukrepe, ki jih je 
predlagala Komisija v prvem mesecu po 
jedrski nesreči ali radiološki nevarnosti. 
Zadevni predlog za prilagoditev ali 
potrditev določb iz uredbe, ki jo je sprejela 
Komisija, še posebej določitev najvišjih 
dovoljenih stopenj radioaktivnega 
onesnaževanja, bo ob upoštevanju 
zdravstvenega varstva ljudi, temeljil na 
členu 31 Pogodbe. To pa ne vpliva na 
možnost, da se lahko dolgoročno, po 
nesreči ali radiološki nevarnosti, 
uporabljajo drugi pravni instrumenti ali 
druga pravna podlaga za namene kontrole 
živil ali krme, ki so bili dani v promet.

črtano

Or. en

(Ponovitev (nekoliko spremenjene) druge in tretje povedi iz obrazložitve v končni obrazložitvi 
– (ii) Ocena) 

Obrazložitev

Po poročevalčevem mnenju glede na kontekst, vrsto in vsebino osnovnega akta, ki naj bi se 
izvajal, ta uvodna izjava ne utemeljuje dovolj jasno potrebe, zakaj bi moral Svet po členu 3 
pridržati izvedbene pristojnosti. Poleg tega poročevalec ni prepričan o dodani vrednosti tega 
dvoravenskega pristopa, kjer lahko Svet na koncu potrdi ali spreminja odločitve Komisije, ki 
bi morala biti v običajnih razmerah edini izvršni organ. (Gl. tudi obrazložitev k 
poročevalčevemu predlogu spremembe 13).



PR\834546SL.doc 11/24 PE450.574v02-00

SL

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru da Komisija prejme — še 
posebej v skladu bodisi s programom 
Evropske Skupnosti za atomsko energijo za 
zgodnje izmenjevanje informacij v primeru 
radiološke nesreče bodisi po Konvenciji 
IAEA z dne 26. septembra 1986 o 
zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči —
uradno informacijo o jedrski nesreči ali 
kateri koli drugi radiološki nevarnosti, z 
utemeljitvijo, da obstaja verjetnost, da 
bodo dosežene ali so bile dosežene najvišje 
dovoljene stopnje za živila določene v 
Prilogi I ali najvišje dovoljene stopnje za 
krmo, določene v Prilogi III , nemudoma 
sprejme, če tako zahtevajo okoliščine, 
uredbo za uporabo teh stopenj.

1. V primeru da Komisija prejme — še 
posebej v skladu bodisi s programom 
Evropske Skupnosti za atomsko energijo za 
zgodnje izmenjevanje informacij v primeru 
radiološke nesreče bodisi po Konvenciji 
IAEA z dne 26. septembra 1986 o 
zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči —
uradno informacijo o jedrski nesreči ali 
kateri koli drugi radiološki nevarnosti, z 
utemeljitvijo, da obstaja verjetnost, da 
bodo dosežene ali so bile dosežene najvišje 
dovoljene stopnje za živila določene v 
Prilogi I ali najvišje dovoljene stopnje za 
krmo, določene v Prilogi III, nemudoma 
sprejme odločitev z uporabo teh stopenj za 
posamezno jedrsko nesrečo ali radiološko 
nevarnost.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi najvišje dovoljene stopnje onesnaženja za posamezne razmere gre povsem jasno 
za izvedbena pooblastila, ki jih je treba v skladu s členom 291 PDEU podeliti Komisiji (s 
sklicevanjem na člen 106a Pogodbe Euratom).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obdobje veljavnosti katere koli uredbe v 
smislu odstavka 1 je čim krajše in ne
daljše od treh mesecev, s pridržkom 
člena 3(4).

2. Komisija določi obdobje, v katerem se 
uporabljajo stopnje, veljavne za 
posamezno jedrsko nesrečo ali radiološko 
nevarnost. To obdobje ni daljše od treh 
mesecev.

Or. en
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Obrazložitev

Gl. obrazložitev k predlogu spremembe 10.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za namene tega člena se Komisija 
posvetuje s strokovnjaki, kar zajema tudi 
skupino strokovnjakov iz člena 31 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Gl. obrazložitev k predlogu spremembe 10.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 črtano
1. Po posvetovanju s strokovnjaki, ki 
vključuje Skupino strokovnjakov iz 
člena 31 Pogodbe (v nadaljevanju 
»Skupina strokovnjakov«) , Komisija 
Svetu predloži predlog uredbe za 
prilagajanje ali potrditev določb uredbe iz 
člena 2(1) te uredbe, v času enega meseca 
od njenega sprejema.
2. Komisija po predložitvi predloga uredbe 
iz odstavka 1 tega člena upošteva osnovne 
standarde, določene v skladu s členoma 
30 in 31 Pogodbe, vključno z načelom, da 
je treba vsako izpostavljenost sevanju 
obdržati na najnižji ravni, ki jo je mogoče 
doseči, ob upoštevanju vidika zaščite 
javnega zdravja ter ekonomskih in 
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socialnih dejavnikov.
3. Svet odloči s kvalificirano večino o 
predlogu uredbe iz odstavkov 1 in 2 v 
roku, navedenem v členu 2(2).
4. Če Svet v navedenem roku ne sprejme 
odločitve, se še naprej uporabljajo stopnje, 
določene v Prilogah I in III, dokler Svet 
ne sprejme odločitve ali dokler Komisija 
predloga ne umakne zaradi prenehanja 
okoliščin iz člena 2(1).

Or. en

Obrazložitev vsebuje nekoliko spremenjeno besedilo iz daljše obrazložitve – (ii) Ocena

Obrazložitev

Ureditev, opredeljena v členu 3, ko lahko Svet sprejme uredbo, da prilagodi ali potrdi 
določbe "začasne" uredbe Komisije, ni potrebna in lahko povzroči pravno negotovost. Ti 
ukrepi Sveta bi lahko po sedanji uredbi šteli za izvedbene akte. Po členu 291 PDEU (s 
sklicevanjem na člen 106a Euratoma) pa lahko Svet te pristojnosti dobi samo v ustrezno 
upravičenih posebnih primerih, saj je za izvajanje te pristojnosti običajno pooblaščena 
Komisija.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 črtano
Obdobje veljavnosti katere koli uredbe v 
smislu člena 3 bo omejeno. To obdobje se 
lahko na zahtevo države članice ali na 
pobudo Komisije spremeni v skladu s 
postopkom, določenim v členu 3.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje zaradi črtanja predlaganega člena 3.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi zagotovili, da se pri najvišjih 
dovoljenih stopnjah, določenih v Prilogah 
I in III upoštevajo vsi najnovejši 
znanstveni podatki, bo Komisija občasno 
pridobila mnenje strokovnjakov, vključno 
s Skupino strokovnjakov.

1. Da bi se upoštevali vsi najnovejši 
znanstveni podatki, Komisija prilagodi 
priloge I, II in III z delegiranimi akti v 
skladu s členom 5a in pod pogoji iz členov 
5b in 5c.

2. Na zahtevo države članice ali Komisije, 
se lahko najvišje dovoljene stopnje iz 
Priloge I spremenijo ali dopolnijo proti 
predložitvi predloga s strani Komisije 
Svetu v skladu s postopkom, določenim v 
členu 31 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije določa, da se lahko priloge spremenijo ali dopolnijo. To se vsekakor izvede 
z delegiranim aktom. V skladu s členom 290 PDEU (veljavno tudi s sklicevanjem na 
člen 106a Pogodbe Euratom), se lahko z zakonodajnim aktom Komisiji podeli pristojnost za 
sprejemanje nezakonodajnih splošnih aktov za dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih prvin zakonodajnega akta. Namen revizije prilog je prav prilagajanje tehničnemu 
napredku, tu pa je povsem običajno uporabiti delegirane akte.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Izvrševanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 5 se na Komisijo prenese za 
obdobje petih let z začetkom [datum 
začetka veljavnosti uredbe]. Komisija 
najpozneje šest mesecev pred koncem 
petletnega obdobja pripravi poročilo o 
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prenesenem pooblastilu. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet pooblastilo v skladu s 
členom 5b prekliče.
2. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem sočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji, 
določenimi v členih 5b in 5c.

Or. en

(Gl. že sprejeto ubeseditev v Uredbi št. 438/2010 o hišnih živalih, UL L 132, 29. 5. 2010 ss. 
3–10 in Direktivi 2010/30/EU o označevanju izdelkov, povezanih z energijo, UL L 153, 18. 6. 

2010 ss. 1–12.)

Obrazložitev

Besedilo členov 5a, 5b in 5c je enako kot v nedavno sprejetih pravnih aktih, ki določajo 
sprejemanje delegiranih aktov (npr. uredba o hišnih živalih ali o označevanju energetske 
porabe pri izdelkih, povezanih z energijo).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Preklic pooblastila

1. Pooblastilo iz člena 10 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
roku pred sprejetjem končne odločitve ter
pri tem navede pooblastila, ki bi utegnila 
biti preklicana, in možne razloge za 
preklic.
3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
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tej odločitvi. Odločitev začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej 
določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Gl. obrazložitev k poročevalčevemu predlogu spremembe 16.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5c
Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila.
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se navedeni rok podaljša za dva 
meseca.
2. Če do izteka navedenega roka niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu, se akt 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, ki je v njem določen.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom navedenega roka, če sta Evropski 
parlament in Svet obvestila Komisijo, da 
delegiranemu aktu ne nameravata 
nasprotovati.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.

Or. en
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Obrazložitev

Gl. obrazložitev k poročevalčevemu predlogu spremembe 16.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Izvedbeni predpisi za to uredbo, in 
prilagoditve seznama manj pomembnih 
živil v prilogi II skupaj z najvišjimi 
dovoljenimi stopnjami za krmo iz priloge 
III , se sprejmejo v skladu s postopkom, iz 
člena 195(2) Uredbe Sveta (ES) št. 
1234/2007 , ki se uporablja po analogiji. 
Zato Komisiji v ta namen pomaga ad hoc 
Odbor. 

Or. en

Obrazložitev

Člen 8 je bil združen s členom 5, saj se oba nanašata na spremembo najvišjih dovoljenih 
vrednosti (prilogi I in III) oziroma prilagoditev seznama iz Priloge II, kar se lahko opravi 
skupaj s prenosom pooblastil na Komisijo (delegirani akti).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – opomba 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Otroška hrana pomeni hrano, namenjeno 
posebej za prehrano dojenčkov, ki v celoti 
pokriva njihove prehranjevalne potrebe v 
prvih štirih do šestih mesecih življenja, in 
je za prodajo na drobno zapakirana v 
embalaži, ki je jasno označena z napisom 
«hrana za dojenčke».

Otroška hrana pomeni hrano, namenjeno 
posebej za prehrano dojenčkov, mlajših od 
dvanajst mesecev, ki v celoti pokriva 
njihove prehranjevalne potrebe in je za 
prodajo na drobno zapakirana v embalaži, 
ki je jasno označena z napisom „hrana za 
dojenčke“.

Or. en
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Obrazložitev

Za namene živil za posebno prehransko uporabo, ki izpolnjujejo posebne potrebe dojenčkov, 
gl. opredelitev dojenčka v: členu 2(a) Direktive Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 
2006 o predelanih živilih iz žitaric ter živilih za dojenčke in majhne otroke (UL L 339, 
6. 12. 2006, str. 16–35); členu 2(a) Direktive Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 
o o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in 
o spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L 401, 30. 12. 2006, str. 1–33).
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OBRAZLOŽITEV

Narava predloga:

Odbor ITRE je bil po Pogodbi Euratom in v skladu s poslovnikom Parlamenta povprašan za 
mnenje o zgoraj navedenem predlogu uredbe Sveta.

Predlog zajema predvsem kodifikacijo nespremenjenih določb iz treh uredb, sprejetih med 
letoma 1987 in 1990, ki določajo stopnjo radioaktivne onesnaženosti v primeru radiološke 
nevarnosti. Vendar vstavitev nove uvodne izjave (15), ki utemeljuje obstoječi tretji odstavek 
člena 3 o tem, da Svet ohrani izvedbeno pristojnost, pomeni znatno spremembo, kar 
upravičuje prenovitev.

V skladu s členom 87 poslovnika so predlogi za prenovitev sprejemljivi samo, če zadevajo 
dele predloga, ki vsebujejo spremembe, in po predhodni potrditvi odbora za pravne zadeve 
(JURI), da predlog ne vsebuje drugih bistvenih sprememb razen tistih, ki so v predlogu 
označene kot take.
Tehnično preverjanje glede ustreznosti zakonodajne tehnike prenovitve je odbor JURI potrdil 
v pismu z dne 29. junija in dovolil poročevalcu odbora ITRE, da nadaljuje pregled vsebine 
predloga.

Ocena poročevalca:

(i) Vsebina predloga:
V uvodnih izjavah predloga za prenovitev so uvedene naknadne utemeljitve določb, ki 
ostajajo nespremenjene (kakršne so v uredbi iz leta 1987 in njenih spremenjenih različicah). 
Vsebina uredbe zajema dvoravenski mehanizem intervencij v primeru radiološke nevarnosti 
ali jedrske nesreče: 
– Komisija nemudoma sprejme „ad hoc“ uredbo, s katero za posamezni primer, točno 
določeno območje in točno določen čas, določi najvišjo dovoljeno stopnjo radioaktivnega 
onesnaženja, kakor je opisano v prilogah I in III predloga;
– v mesecu dni po sprejetju vložita Komisija in Svet predlog za prilagoditev te „ad hoc“ 
uredbe. 
Namen tehnike prenovitve je ravno to, da se utemelji pravica Sveta, da si pridrži pristojnost 
sprejemanja uredbe, zato da lahko pravočasno odobri ukrepe, ki jih predlaga Komisija. Zato je 
v novi uvodni izjavi določeno, da je primerno, da si Svet pridrži to pristojnost. 

Zaradi predloga za prenovitev bi želel poročevalec zastaviti vprašanji:

– ali ta obrazložitev zadosti utemeljuje, da si Svet pridrži izvedbeno pristojnost, saj gre v 
vsakem primeru za odstopanje od običajnega pravila, da je izvedbena pristojnost rokah 
Komisije; 
– ali je ta pristojnost Sveta ustrezno opredeljena in urejena, zlasti glede na nove določbe 
Lizbonske pogodbe o delegiranih in izvedbenih aktih (člena 290 in 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije), ki veljajo tudi na za Euratom (gl. odstavek 1 člena 106a v prečiščeni različici 
Pogodbe Euratom, v skladu s katerimi veljajo členi od 285 do 304 PDEU tudi za Pogodbo 
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Euratom). 

(ii) Ocena:
Poročevalec meni, da uvodne izjave 15 – ki edina vsebuje spremembe – ne moremo ločevati 
od člena, na katerega se nanaša. Ob tem meni, da je treba preučiti veljavnost člena 3 in 
posledično tudi mehanizma, ki izhaja iz pristojnosti, danih Svetu v kasnejših členih predloga.

Zato je treba ne glede na tehniko prenovitve preučiti doslednost vse uredbe. Po 
poročevalčevem mnenju je mehanizem – ki zajema sprejetje „ad hoc“ uredbe v primeru 
radiološke nevarnosti, da se uporabi najvišja dovoljena stopnja onesnaženja, kakor je 
določeno v sedanji uredbi, po možnosti jo sprejme Svet – tega vidika zelo vprašljiv. 

Poročevalec želi izraziti tudi nekaj zadržkov: 

 ureditev, ki je bila določena v počernobilskih razmerah, bi bilo treba uskladiti s 
sedanjim sistemom izvedbenih pristojnosti

– „Ad hoc“ uredba, ki bi jo v skladu s členom 2 predloga sprejela Komisija, je preohlapno 
opredeljena. V sedanji obliki daje Komisiji pravico, da takoj sprejme ustrezne ukrepe, kar 
zajema izvedbene ukrepe v osnovnem pomenu člena 291 PDEU. 
Poročevalec Komisiji ne odreka sprejemanja ukrepov, če bi bilo potrebno, meni pa, da bi 
morali biti ureditev in načini revizije dobro usklajeni s členom 291. 

– Ureditev iz člena 3, po kateri lahko Svet sprejme uredbo, s katero prilagodi ali potrdi 
določbe „ad hoc“ uredbe, je nejasna. Tudi tu se zdi, da bi lahko ti ukrepi Sveta šteli za 
izvedbene akte k sedanji uredbi. Se pa ta pristojnost lahko na Svet prenese le v ustrezno 
utemeljenih primerih, običajno namreč to pristojnost izvaja Komisija1.
Poročevalec meni, da glede na kontekst, vrsto in vsebino osnovnega akta, ki naj bi se izvajal, 
sedanji predlog ne utemeljuje dovolj jasno potrebe, zakaj bi moral Svet pridržati izvedbene 
pristojnosti. Poleg tega poročevalec ni prepričan o dodani vrednosti tega dvoravenskega 
pristopa, kjer lahko Svet na koncu potrdi ali spreminja odločitve Komisije, ki bi morala biti v 
običajnih razmerah edini izvršilni organ. 

 najvišje dovoljene stopnje v predlogu (prilogi I in III) same po sebi povzročajo 
pravno negotovost

Po členu 5(1) se lahko najvišje dovoljene stopnje na zahtevo države članice ali Komisije 
spremenijo ali dopolnijo s predložitvijo predloga Komisije Svetu. To pomeni dodajanje ali 
spreminjanje nebistvenih prvin zakonodajnega akta, kar bi moralo biti usklajeno z ureditvijo 
delegiranih aktov po členu 290 PDEU. Zato bi morala pravico do pobude imeti samo 
Komisija. Pobude držav članic bi bile očitna kršitev Pogodbe. 

– Z oblikovanjem prečiščene različice obstoječih uredb, sprejetih v devetdesetih letih, se 
predlog še vedno sklicuje na nerelevantna besedila: gl. opredelitev otroške hrane v Prilogi I. 

                                               
1 Člen 291(2) PDEU se glasi: „Če so potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije, se s 
temi akti na Komisijo, ali v ustrezno utemeljenih posebnih primerih in v primerih iz členov 24 in 26 Pogodbe o 
Evropski uniji, na Svet, prenesejo izvedbena pooblastila.“
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Priporočila:
Čeprav gre pri tem predlogu za tehniko prenovitve, poročevalec poziva odbor ITRE, naj 
znatno spremeni predlog, ne samo označene sive dele, da bo zagotovil pravno varnost in 
doslednost besedila. 

Zato bi predlagal natančnejše spremembe prečiščenih delov predloga, da bi:

– poenostavili postopek v primeru jedrske nevarnosti, Komisiji dali nedvoumno 
nadzorno vlogo in pojasnili ureditev njenih ukrepov (sprejemanje, revizija); V ta namen 
poročevalec predlaga, da bi Komisiji omogočili pristojnost, da bi:
(i) nemudoma uporabila najvišjo dovoljeno stopnjo radioaktivne onesnaženosti, kakor je 
opredeljena v priloga (gl. spremenjeni člen 2); 
(ii) sprejela delegirane akte, s katerimi bi spremenila in dopolnila stopnje onesnaženosti in 
seznam manj pomembnih živil in krme, da bi upoštevala najnovejši tehnični napredek (gl. 
spremenjeni člen 5 in s tem povezani postopek po členih od 5a do 5c). 

– delovali v interesu državljanov ter boljše upravljali razmere po nesreči, s čimer bi 
omejili intervencije in manevrski prostor držav članic:
(i) ker je po eni strani postopek za potrditev in spremembo uporabe najvišje dovoljene stopnje 
s strani Sveta nepotreben in vir pravne negotovosti, poročevalec predlaga, naj se ta raven 
ukrepanja izbriše (člena 3 in 4);
(ii) po drugi strani so pobude držav članic glede spremembe ali dodajanja stopenj 
onesnaženosti (člena 5 in 8), pa tudi pravila za izvajanje uredbe (člen 8), ustrezno 
poenostavljene z ureditvijo za delegirane/izvedbene akte (spremenjena člena 2 in 5). 

– zagotovili pravno varnost celega predloga:
(i) uskladitev glede opuščenih postopkov komitologije na področju Euratom, ki so sprejeti po 
analogiji – kar naj bi pričujoči predlog kodificiral in uskladil z določbami Lizbonske 
pogodbe;
(ii) po potrebi s posodobitvijo opredelitev pojmov. 

V postopkovnem smislu bi te znatne spremembe pomenile, da bi moral poročevalec svojo 
namero pred glasovanjem o osnutku poročila sporočiti Svetu in Komisiji, kakor je določeno v 
členu 87 poslovnika. 
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Ref.: D(2010)32731

g. Herbert REUL
predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energijo
ASP 10E206
Bruselj

Zadeva: Predlog uredbe Sveta o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja 
živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti 
(prenovitev).
KOM(2010)184 končno z dne 27. 4. 2010 – 2010/0098 (CNS)

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za pravne zadeve, ki mu predsedujem, je preučil zgoraj omenjeni predlog v skladu s 
členom 37 o prenovitvi, kakor je opredeljen v poslovniku Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi: 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor. 

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi 
sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele
predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 
in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem 
stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Po mnenju pravne službe, katere predstavniki so sodelovali na sejah posvetovalne delovne 
skupine, ki je preučila predlog za prenovitev, ter v skladu s priporočili pripravljavca mnenja 
odbor za pravne zadeve meni, da zadevni predlog ne prinaša večjih sprememb, razen tistih, ki 
so že v predlogu ali v mnenju posvetovalne delovne skupine označene kot take, in da glede 
kodifikacije nespremenjenih določb predhodnih aktov s temi spremembami predlog preprosto 
kodificira obstoječa besedila in ne spreminja njihove vsebine.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na svoji seji 23. junija 2010 z 19 glasovi za in nobenim 
vzdržanim1 priporoča vašemu odboru kot pristojnemu odboru, naj nadaljuje preučevanje 

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
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omenjenega predloga v skladu s svojimi predlogi in členom 87.

Lep pozdrav,

Klaus-Heiner LEHNE

                                                                                                                                                  
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.



PE450.574v02-00 24/24 PR\834546SL.doc

SL

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA DELOVNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 4. junij 2010

MNENJE

V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU
SVETU
KOMISIJI

Predlog uredbe Sveta o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in 
krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti
KOM(2010)184 z dne 27. 4. 2010 – 2010/0098(CNS)

Ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, še posebej njegove devete točke, se je 
posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije, sestala 6. maja 2007, da bi preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila 
Komisija.

Na tem sestanku1 je posvetovalna delovna skupina na podlagi preverjanja predloga Uredbe 
Sveta, ki prenavlja Uredbo Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji 
dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli 
drugi radiološki nevarnosti, Uredbo Komisije (Euratom) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 o 
določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije manj pomembnih živil po 
jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nesreči in Uredbo Komisije (Euratom) 
št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne 
kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti, soglasno 
sklenila, da predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot 
take. Delovna skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta z 
navedenimi bistvenimi spremembami sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo 
obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
pravnik pravnik generalni direktor

                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, 
svoje delo pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna različica obravnavanega besedila.


