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Predlog spremembe 94
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju stališč Sveta in 
Evropskega parlamenta ob neuspehu 
spravnega postopka o novih živilih 
29. marca 2011,

Or. en

Predlog spremembe 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Prosti pretok varnih in zdravstveno 
ustreznih živil je pomemben vidik 
notranjega trga in znatno prispeva k 
zdravju in dobremu počutju državljanov 
ter koristi njihovim socialnim in 
gospodarskim interesom. Razlike med 
nacionalnimi zakoni o ocenjevanju 
varnosti in odobritvi novih živil lahko 
ovirajo prosti pretok takih živil in tako 
ustvarijo nepoštene konkurenčne pogoje.

(1) Prosti pretok živil ne sme imeti 
vnaprejšnje legitimnosti, uresničevanje 
notranjega trga pa mora biti podrejeno 
interesu javnega zdravja, ki ga vsaka 
država prosto opredeli.

Or. fr

Obrazložitev

Med temeljnimi vrednotami Evrope sta tudi zagovarjanje interesa državljanov in 
subsidiarnost v okviru vzpostavljanja celovitega in konkurenčnega trga.
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Predlog spremembe 96
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pri izvajanju politik Unije na področju 
živil bi bilo treba zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi in interesov 
potrošnikov ter učinkovito delovanje 
notranjega trga, hkrati pa zagotavljati 
preglednost.

(2) Pri izvajanju politik Unije na področju 
živil bi bilo treba zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi, interesov 
potrošnikov, varovanja okolja in dobrobiti 
živali ter učinkovito delovanje notranjega 
trga, hkrati pa zagotavljati preglednost. 
Poleg tega je treba nenehno upoštevati 
previdnostno načelo, kot je določeno v 
Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane in 
postopkih, ki zadevajo varnost hrane [1].

Or. en

([1]               UL L 31, 01.02.02, str. 1.)

Obrazložitev

Primerno je znova uvesti te predloge sprememb, ki so bili vključeni že v stališče Evropskega 
parlamenta iz druge obravnave leta 2010.

Predlog spremembe 97
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pri izvajanju politik Unije na področju 
živil bi bilo treba zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi in interesov 

(2) Pri izvajanju politik Unije na področju 
živil bi bilo treba zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi, interesov 
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potrošnikov ter učinkovito delovanje 
notranjega trga, hkrati pa zagotavljati 
preglednost.

potrošnikov, varovanja okolja in dobrobiti 
živali ter učinkovito delovanje notranjega 
trga, hkrati pa zagotavljati preglednost. 
Poleg tega je treba vedno upoštevati 
previdnostno načelo, kot je določeno v 
Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane in 
postopkih, ki zadevajo varnost hrane1a.

____________
1 a UL L 31, 01.02.02, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se uvede predlog spremembe, vključen v stališče Evropskega parlamenta iz druge 
obravnave leta 2010

Predlog spremembe 98
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pri izvajanju politik Unije na področju 
živil bi bilo treba zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi in interesov 
potrošnikov ter učinkovito delovanje 
notranjega trga, hkrati pa zagotavljati 
preglednost.

(2) Pri izvajanju politik Unije na področju 
živil je treba zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi na podlagi 
previdnostnega načela in interesov 
potrošnikov ter učinkovito delovanje 
notranjega trga, hkrati pa zagotavljati 
preglednost.

Or. en

Predlog spremembe 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pravila Unije o novih živilih so bila 
določena z Uredbo (ES) št. 258/97 
Evropskega parlamenta in Sveta8 in 
Uredbo Komisije (ES) št. 1852/20019. 
Posodobiti je treba navedena pravila, 
poenostaviti sedanje postopke odobritve ter
upoštevati najnovejše spremembe prava 
Unije. Zaradi jasnosti zakonodaje Unije bi 
bilo treba uredbi (ES) št. 258/97 in (ES) 
št. 1852/2001 razveljaviti, Uredbo (ES) 
št. 258/97 pa nadomestiti s to uredbo.

(3) Pravila Unije o novih živilih so bila 
določena z Uredbo (ES) št. 258/97 
Evropskega parlamenta in Sveta8 in 
Uredbo Komisije (ES) št. 1852/20019. 
Posodobiti je treba navedena pravila, 
poenostaviti sedanje postopke odobritve, 
izboljšati varstvo potrošnikov in upoštevati 
najnovejše spremembe prava Unije. Zaradi 
jasnosti zakonodaje Unije bi bilo treba 
uredbi (ES) št. 258/97 in (ES) št. 
1852/2001 razveljaviti, Uredbo (ES) št. 
258/97 pa nadomestiti s to uredbo.

__________________ __________________
8 Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in 
novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 
14.2.1997, str. 1).

8 Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in 
novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 
14.2.1997, str. 1).

9 Uredba Komisije (ES) št. 1852/2001 z 
dne 20. septembra 2001 o podrobnih 
pravilih o dostopnosti določenih podatkov 
javnosti in varstvu podatkov, predloženih 
na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta (ES) št. 258/97 (UL L 253, 
21.9.2001, str. 17).

9 Uredba Komisije (ES) št. 1852/2001 z 
dne 20. septembra 2001 o podrobnih 
pravilih o dostopnosti določenih podatkov 
javnosti in varstvu podatkov, predloženih 
na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta (ES) št. 258/97 (UL L 253, 
21.9.2001, str. 17).

Or. fr

Predlog spremembe 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Živila za tehnološke namene in gensko 
spremenjena živila ne bi smela spadati na 
področje uporabe te uredbe, saj so že zajeta 
v drugih pravilih Unije. Zato bi bilo treba 

(4) Živila za tehnološke namene in gensko 
spremenjena živila ne smejo spadati na 
področje uporabe te uredbe, saj so že zajeta 
v drugih pravilih Unije. Zato bi bilo treba 



AM\1037316SL.doc 7/70 PE539.826v01-00

SL

gensko spremenjena živila, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in 
Sveta10, encime, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1332/2008 
Evropskega Parlamenta in Sveta11, živila, 
ki se uporabljajo samo kot aditivi in 
spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta12, arome, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1334/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta13, in 
ekstrakcijska topila, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta14, izključiti s področja 
uporabe te uredbe.

gensko spremenjena živila, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in 
Sveta10, encime, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1332/2008 
Evropskega Parlamenta in Sveta11, živila, 
ki se uporabljajo samo kot aditivi in 
spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta12, arome, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1334/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta13, in 
ekstrakcijska topila, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta14, izključiti s področja 
uporabe te uredbe.

__________________ __________________
10 Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 
2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 
(UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

10 Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 
2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 
(UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

11 Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o encimih za živila 
(UL L 354, 31.12.2008, str. 7).

11 Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o encimih za živila 
(UL L 354, 31.12.2008, str. 7).

12 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL 
L 354, 31.12.2008, str. 16).

12 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL 
L 354, 31.12.2008, str. 16).

13 Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o aromah in nekaterih 
sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi 
za uporabo v in na živilih (UL L 354, 
31.12.2008, str. 34).

13 Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o aromah in nekaterih 
sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi 
za uporabo v in na živilih (UL L 354, 
31.12.2008, str. 34).

14 Direktiva 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
približevanju zakonodaj držav članic na 
področju ekstrakcijskih topil, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih 
sestavin (prenovitev) (UL L 141, 6.6.2009, 
str. 3).

14 Direktiva 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
približevanju zakonodaj držav članic na 
področju ekstrakcijskih topil, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih 
sestavin (prenovitev) (UL L 141, 6.6.2009, 
str. 3).

Or. fr
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Predlog spremembe 101
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Živila za tehnološke namene in gensko 
spremenjena živila ne bi smela spadati na 
področje uporabe te uredbe, saj so že zajeta 
v drugih pravilih Unije. Zato bi bilo treba 
gensko spremenjena živila, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in 
Sveta10, encime, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1332/2008 
Evropskega Parlamenta in Sveta11, živila, 
ki se uporabljajo samo kot aditivi in 
spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta12, arome, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1334/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta13, in 
ekstrakcijska topila, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta14, izključiti s področja 
uporabe te uredbe.

(4) Živila za tehnološke namene in gensko 
spremenjena živila ne bi smela spadati na 
področje uporabe te uredbe, saj so že zajeta 
v drugih pravilih Unije. Zato bi bilo treba 
gensko spremenjena živila, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in 
Sveta10 ter Direktive 18/2001/ES, encime, 
ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega 
Parlamenta in Sveta11, živila, ki se 
uporabljajo samo kot aditivi in spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta12, arome, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1334/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta13, in 
ekstrakcijska topila, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta14, izključiti s področja 
uporabe te uredbe.

__________________ __________________
10 Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 
2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 
(UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

10 Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 
2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 
(UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

11 Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o encimih za živila 
(UL L 354, 31.12.2008, str. 7).

11 Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o encimih za živila 
(UL L 354, 31.12.2008, str. 7).

12 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL 
L 354, 31.12.2008, str. 16).

12 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL 
L 354, 31.12.2008, str. 16).

13 Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 

13 Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
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16. decembra 2008 o aromah in nekaterih 
sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi 
za uporabo v in na živilih (UL L 354, 
31.12.2008, str. 34).

16. decembra 2008 o aromah in nekaterih 
sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi 
za uporabo v in na živilih (UL L 354, 
31.12.2008, str. 34).

14 Direktiva 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
približevanju zakonodaj držav članic na 
področju ekstrakcijskih topil, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih 
sestavin (prenovitev) (UL L 141, 6.6.2009, 
str. 3).

14 Direktiva 2009/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
približevanju zakonodaj držav članic na 
področju ekstrakcijskih topil, ki se 
uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih 
sestavin (prenovitev) (UL L 141, 6.6.2009, 
str. 3).

Or. it

Obrazložitev

Gensko spremenjene organizme ureja tako navedena uredba kot Direktiva 18/2001.

Predlog spremembe 102
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Obstoječe skupine novih živil iz 
člena 1 Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo 
treba pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
obstoječe skupine nadomestile s 
sklicevanjem na splošno opredelitev živila 
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta.

črtano

__________________
15 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih 
načel in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 103
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
obstoječe skupine nadomestile s 
sklicevanjem na splošno opredelitev živila 
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta15.

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
skupine dopolnile z dodajanjem novih 
ustreznih skupin ter s sklicevanjem na 
splošno opredelitev živila iz člena 2 
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta15.

__________________ __________________
15 Uredba (ES) št 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (UL L 31, 
1.2.2002, str. 1).

15 Uredba (ES) št 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (UL L 31, 
1.2.2002, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 104
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
obstoječe skupine nadomestile s 
sklicevanjem na splošno opredelitev živila 
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta15.

(5) Skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
ohraniti in po potrebi posodobiti, tako da 
bi se dodale nove ustrezne skupine in
sklicevanje na splošno opredelitev živila iz 
člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta15.
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__________________ __________________
15 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

15 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 105
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
obstoječe skupine nadomestile s 
sklicevanjem na splošno opredelitev živila 
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta15.

(5) Skupine novih živil, navedene v 
členu 1 Uredbe (ES) št. 258/97, bi bilo 
treba ohraniti in po potrebi posodobiti, 
tako da bi se dodale nove ustrezne skupine 
in sklicevanje na splošno opredelitev živila 
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta15.

__________________ __________________
15 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

15 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Sprememba zaradi doslednosti.
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Predlog spremembe 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
obstoječe skupine nadomestile s 
sklicevanjem na splošno opredelitev živila 
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta15.

(5) Obstoječe skupine novih živil, ki so 
navedene v členu 1 Uredbe (ES) 
št. 258/97, bi bilo treba pojasniti in 
posodobiti s sklicevanjem na splošno 
opredelitev živila iz člena 2 Uredbe (ES) 
št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta15. Komisija pred začetkom uporabe 
te uredbe in po posvetovanju z deležniki 
sprejme smernice o skupinah novih živil, 
ki bi vložnikom in državam članicam 
pomagale pri določitvi tega, ali živilo 
spada oziroma ne spada na področje 
uporabe te uredbe kot tudi pri določitvi 
skupine, v katero spada novo živilo.

__________________ __________________
15 Uredba (ES) št 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (UL L 31, 
1.2.2002, str. 1).

15 Uredba (ES) št 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (UL L 31, 
1.2.2002, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 107
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
obstoječe skupine nadomestile s 

(5) Obstoječe skupine novih živil, 
navedene v členu 1 Uredbe (ES) 
št. 258/97, bi bilo treba pojasniti in 
posodobiti, tako da bi se obstoječe skupine 
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sklicevanjem na splošno opredelitev živila 
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta15.

nadomestile s sklicevanjem na splošno 
opredelitev živila iz člena 2 Uredbe (ES) 
št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta15. Komisija bi morala na podlagi 
posvetovanj z deležniki pred datumom 
začetka uporabe te uredbe sprejeti 
smernice o skupinah novih živil, ki bi 
vložnikom in državam članicam pomagale 
pri razumevanju, ali živila sodijo v 
področje uporabe te uredbe in v katero 
skupino novih živil se uvrščajo.

__________________ __________________
15 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

15 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
obstoječe skupine nadomestile s 
sklicevanjem na splošno opredelitev živila 
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta15.

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
pojasniti in posodobiti, tako da bi se 
obstoječe skupine nadomestile s 
sklicevanjem na splošno opredelitev živila 
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta15. Skupne, 
ki jih je treba določiti, bi morale 
upoštevati možnost tehnoloških inovacij, 
da se zagotovi, da bodo v primeru 
prebojnih inovacij sledile istim postopkom 
za odobritev.

__________________ __________________
15 Uredba (ES) št 178/2002 Evropskega 15 Uredba (ES) št 178/2002 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (UL L 31, 
1.2.2002, str. 1).

parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (UL L 31, 
1.2.2002, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 109
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Ta uredba bi se morala uporabljati 
za živila in njihove sestavine, ki spadajo v 
eno od naslednjih skupin: živila in živilske 
sestavine z novo ali namerno spremenjeno 
primarno molekulsko strukturo; živila in 
živilske sestavine, ki jih sestavljajo 
mikroorganizmi, glive ali alge ali so 
pridobljena iz njih; živila in živilske 
sestavine, za katera se je uporabil 
proizvodni postopek, ki se prej še ni 
uporabljal, če povzroči pomembne 
spremembe v sestavi ali strukturi živil ali 
živilskih sestavin, ki vplivajo na njihovo 
prehransko vrednost, metabolizem ali 
raven neželenih snovi. Ta seznam bi 
moral biti odprt ter skladen z znanstvenim 
napredkom in razvojem novih proizvodov. 
Če se vanj vključijo nove skupine, jih je 
treba dobro opredeliti, obrazložiti z vidika 
varnosti ter oceniti njihov vpliv.

Or. en

Predlog spremembe 110
Nicola Caputo
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zagotovitev kontinuitete s pravili iz 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 
dejstvo, da se živilo ni v večjem obsegu 
uporabljalo za prehrano ljudi v Uniji pred 
začetkom veljavnosti navedene uredbe, in 
sicer pred 15. majem 1997, ohraniti kot 
merilo, v skladu s katerim se živilo šteje za 
novo. Uporaba v Uniji bi morala pomeniti 
tudi uporabo v državah članicah ne glede 
na datum njihovega pristopa k Evropski 
uniji.

(6) Za zagotovitev kontinuitete s pravili iz 
Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba kot 
merilo, v skladu s katerim se živilo šteje za 
novo, ohraniti dejstvo, da se živilo ni v 
večjem obsegu uporabljalo za prehrano 
ljudi, kar pomeni, da je bilo na voljo v 
supermarketih, splošnih trgovinah z živili 
ali lekarnah, v Uniji pred začetkom 
veljavnosti navedene uredbe, in sicer pred 
15. majem 1997. Uporaba v Uniji bi 
morala pomeniti tudi uporabo v državah 
članicah ne glede na datum njihovega 
pristopa k Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale, kot so 
opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta, ali so iz njih sestavljena16.

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil vplivajo na živila in zato 
tudi na varnost hrane, zdravje potrošnikov 
in okolje. Zato bi bilo treba tudi pojasniti, 
da bi bilo treba živilo šteti za novo, kadar 
se zanj uporablja postopek proizvodnje, ki 
se pred tem v Uniji ni uporabljal za 
proizvodnjo živil.

__________________
16Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju 
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informacij o živilih potrošnikom, 
spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in 
(ES) št. 1925/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive 
Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in 
Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 
(UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

Or. fr

Predlog spremembe 112
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale, kot so 
opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta16, ali so iz njih sestavljena.

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Ta uredba bi 
morala dodatno pojasniti, da bi bilo treba 
živilo šteti za novo, kadar se za živilo 
uporablja postopek proizvodnje, ki se pred 
tem v Uniji ni uporabljal za proizvodnjo 
živil – in je zato posledica drugačna 
struktura, sestava in hranilna vrednost 
končnega proizvoda – , ali kadar proizvodi
vsebujejo namensko proizvedene 
nanomateriale, kot so opredeljeni v 
členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 1169/2011 
Sveta16, ali so iz njih sestavljena.

__________________ __________________
16 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 
1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Direktive Komisije 

16 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 
1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Direktive Komisije
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87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, 
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 
608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, 
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 
608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

Or. it

Obrazložitev

Treba je bolje pojasniti, da novo živilo ne izhaja samo iz novih proizvodnih procesov oziroma 
iz nanomaterialov, ampak natančneje iz razlik v strukturi, sestavi in hranilni vrednosti 
končnega proizvoda, kot med drugim izhaja iz normativnega dela predloga uredbe v njegovih 
drugih delih.

Predlog spremembe 113
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale, kot so 
opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta, ali so iz njih sestavljena16.

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale.

__________________
16 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom, 
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spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in 
(ES) št. 1925/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive 
Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in 
Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 
(UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

Or. en

Obrazložitev

Pri opredelitvi nanomaterialov ni primerno sklicevanje na Uredbo 1169/2011, saj ta zadeva 
označevanje, medtem ko gre pri pričujoči uredbi za oceno tveganja. Agencija EFSA priznava 
negotovosti in priporoča 10–odstotni prag za uporabo nanomaterialov, povezano z živili. Če 
bi se – tudi samo za namene ocene tveganja – uporabljal 50–odstotni prag, bi obstajalo resno 
tveganje, da nekatere nanosestavine ne bi bile zajete v opredelitev in se torej zanje ne bi 
opravila ocena tveganja.

Predlog spremembe 114
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale, kot so 
opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta, ali so iz njih sestavljena16.

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale.

__________________
16 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom, 
spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in 
(ES) št. 1925/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive 
Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in 
Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 
(UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

Or. en

Predlog spremembe 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale, kot so 
opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta, ali so iz njih sestavljena16.

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale.

__________________
16 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom, 
spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in 
(ES) št. 1925/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive 
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Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in 
Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 
(UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

Or. en

Obrazložitev

Glede na trenutno negotovost, kar zadeva varnost uporabe v povezavi z živili, in glede na 
trenutno odsotnost potrjenih analitičnih metod za nanomateriale ter metod zaznavanja za 
nižji prag nanodelcev bi bilo treba pri vsakem regulativnem okviru za živila in pri reviziji 
opredelitve nanomaterialov upoštevati znanstveni napredek in najnovejše tehnološke dosežke 
z vidika razpoložljivosti in potrjevanja analitične tehnologije.

Predlog spremembe 116
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale, kot so 
opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta16, ali so iz njih sestavljena.

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
treba tudi pojasniti, da bi bilo treba živilo 
šteti za novo, kadar se za živilo uporablja 
postopek proizvodnje, ki se pred tem v 
Uniji ni uporabljal za proizvodnjo živil, ali 
kadar živila vsebujejo namensko 
proizvedene nanomateriale, kot so 
opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta16, ali so iz njih sestavljena, ki 
znašajo 10 % ali več teže ali obsega živila, 
izračunanih iz vsote odstotkov, prisotnih v 
posameznih sestavinah.

__________________ __________________
16 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o zagotavljanju informacij o živilih 

16 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o zagotavljanju informacij o živilih 
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potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 
1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Direktive Komisije 
87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, 
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 
608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 
1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Direktive Komisije 
87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, 
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 
608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

Or. it

Predlog spremembe 117
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7 a) V skladu s Priporočilom Komisije o 
opredelitvi nanomateriala (2011/696/EU) 
v posebnih primerih in kjer je to potrebno 
zaradi skrbi za okolje, zdravje, varnost ali 
konkurenčnost, se mejna vrednost za 
razporeditev snovi po velikosti glede na 
število, ki znaša 50 %, lahko nadomesti z 
mejno vrednostjo med 1 in 50 %. Glede na 
sedanjo negotovost v zvezi z varnostjo bi 
bilo treba pri prijavah, povezanih z živili, 
razmisliti o uporabi nižje mejne vrednosti 
nanodelcev, npr. 10 %, namesto sedaj
predlaganih 50 %, kot to predlaga 
znanstveni odbor EFSA.

Or. en

Predlog spremembe 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za vitamine, minerale in druge snovi, ki 
se uporabljajo v prehranskih dopolnilih ali 
ki se dodajajo živilom, med drugim tudi 
začetnim formulam za dojenčke in 
nadaljevalnim formulam za dojenčke in 
majhne otroke, žitnim kašicam in otroški 
hrani za dojenčke in majhne otroke, 
živilom za posebne zdravstvene namene in 
popolnim prehranskim nadomestkom za 
nadzor nad telesno težo, veljajo pravila iz 
Direktive 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta17, Uredbe (ES) 
št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in 
Sveta18 in iz Uredbe (EU) No 609/2013 
Evropskega Parlamenta in Sveta19. 
Navedene snovi bi bilo prav tako treba 
oceniti v skladu s pravili iz te uredbe, če 
spadajo v opredelitev novih živil iz te 
uredbe.

(8) Za vitamine, minerale in druge snovi, ki 
se uporabljajo v prehranskih dopolnilih ali 
ki se dodajajo živilom, in popolnim 
prehranskim nadomestkom za nadzor nad 
telesno težo, veljajo pravila iz 
Direktive 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta17, Uredbe (ES) 
št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in 
Sveta18 in iz Uredbe (EU) No 609/2013 
Evropskega Parlamenta in Sveta19. 
Navedene snovi bi bilo prav tako treba 
oceniti v skladu s pravili iz te uredbe, če 
spadajo v opredelitev novih živil iz te 
uredbe. Začetne formule za dojenčke in 
nadaljevalne formule za dojenčke in 
majhne otroke, žitne kašice in otroška 
hrana za dojenčke in majhne otroke, 
živila za posebne zdravstvene namene 
bodo predmet posebne uredbe, saj je treba 
upoštevati posebno občutljivost teh 
potrošnikov.

__________________ __________________
17 Direktiva 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o 
približevanju zakonodaj držav članic o 
prehranskih dopolnilih (UL L 183, 
12.7.2002, str. 51).

17 Direktiva 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o 
približevanju zakonodaj držav članic o 
prehranskih dopolnilih (UL L 183, 
12.7.2002, str. 51).

18 Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, 
mineralov in nekaterih drugih snovi 
živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26).

18 Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, 
mineralov in nekaterih drugih snovi 
živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26).

19 Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 
živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, živilih za posebne zdravstvene 
namene in popolnih prehranskih 
nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, 
direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 
2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 
2009/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 

19 Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 
živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, živilih za posebne zdravstvene 
namene in popolnih prehranskih 
nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, 
direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 
2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 
2009/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 
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in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, 
str. 35).

in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, 
str. 35).

Or. fr

Predlog spremembe 119
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) V skladu z opredelitvijo v tej uredbi 
je za nova treba šteti živila z novo ali 
namenoma spremenjeno prvotno 
molekulsko strukturo, živila, ki vsebujejo 
mikroorganizme, glive ali alge ali so iz 
njih sestavljena ali pridobljena, živila, 
pridobljena iz tkivnih ali celičnih kultur, 
živila, ki vsebujejo rastline ali živali ali so 
sestavljena ali proizvedena iz njih, razen 
živali ali rastlin, pridobljenih s 
tradicionalnim razmnoževanjem ali 
gojenjem, ki že iz preteklosti veljajo za 
varna živila na trgu Unije.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba zaradi doslednosti.

Predlog spremembe 120
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) V skladu z opredelitvijo te uredbe se 
za nova štejejo živila z novo ali namenoma 
spremenjeno prvotno molekulsko 
strukturo, živila, ki jih sestavljajo 
mikroorganizmi, glive ali alge ali so iz 
njih pridobljena, novi sevi 
mikroorganizmov brez preteklih izkušenj 
o varni uporabi, pa tudi koncentrati snovi, 
ki jih rastline naravno vsebujejo.

Or. en

Obrazložitev

Primerno je znova uvesti ta predlog spremembe, ki je bil vključen že v stališče Evropskega 
parlamenta iz druge obravnave leta 2010.

Predlog spremembe 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kadar se znatno spremeni postopek 
proizvodnje snovi, ki se je uporabljal v 
skladu z Direktivo 2002/46/ES, Uredbo 
(ES) št. 1925/2006 ali Uredbo (EU) 
št. 609/2013, ali se spremeni velikost 
delcev v taki snovi, na primer z uporabo 
nanotehnologije, lahko to vpliva na živila 
in tudi na varnost hrane. Zato se navedena 
snov šteje za novo živilo v skladu s to 
uredbo in bi jo bilo treba ponovno oceniti, 
sprva v skladu s to uredbo, nato pa v 
skladu z ustrezno posebno zakonodajo.

(9) Kadar se znatno spremeni postopek 
proizvodnje snovi, ki se je uporabljal v 
skladu z Direktivo 2002/46/ES, Uredbo 
(ES) št. 1925/2006 ali Uredbo (EU) 
št. 609/2013, to vpliva na živila, varnost 
hrane, zdravje potrošnikov in okolje. Zato 
se navedena snov šteje za novo živilo v 
skladu s to uredbo in bi jo bilo treba 
ponovno oceniti, sprva v skladu s to 
uredbo, nato pa v skladu z ustrezno 
posebno zakonodajo. Če se spremeni 
velikost delcev snovi, na primer z 
nanotehnologijo, se snov prepove.

Or. fr
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Predlog spremembe 122
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če se je živilo pred 15. majem 1997 
uporabljalo izključno kot prehransko 
dopolnilo ali v prehranskih dopolnilih, 
kakor so opredeljena v točki (a) člena 2 
Direktive 2002/46/ES, bi bilo treba 
dovoliti, da se to živilo po navedenem 
datumu daje na trg Unije za isto uporabo in 
se ne šteje za novo živilo v skladu s to 
uredbo. Navedena uporaba živila kot 
prehranskega dopolnila ali v prehranskih 
dopolnilih pa se ne bi smela upoštevati pri 
oceni tega, ali se je živilo v večjem obsegu 
uporabljalo za prehrano ljudi v Uniji pred 
15. majem 1997. Zato bi morala ta uredba 
urejati druge načine uporabe zadevnega 
živila in ne le kot prehranskega dopolnila 
ali njegove sestavine.

(10) Če se je živilo pred 15. majem 1997 
uporabljalo izključno kot prehransko 
dopolnilo ali v prehranskih dopolnilih, 
kakor so opredeljena v točki (a) člena 2 
Direktive 2002/46/ES, bi bilo treba 
dovoliti, da se to živilo po navedenem 
datumu daje na trg Unije za isto uporabo in 
se ne šteje za novo živilo v skladu s to 
uredbo. Navedena uporaba živila kot 
prehranskega dopolnila ali v prehranskih 
dopolnilih pa se ne bi smela upoštevati pri 
oceni tega, ali se je živilo v večjem obsegu 
uporabljalo za prehrano ljudi, kar pomeni, 
da je bilo na voljo v supermarketih, 
splošnih trgovinah z živili ali lekarnah, v 
Uniji pred 15. majem 1997. Zato bi morala 
ta uredba urejati druge načine uporabe 
zadevnega živila in ne le kot prehranskega 
dopolnila ali njegove sestavine.

Or. en

Predlog spremembe 123
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10 a) Živila iz kloniranih živali ureja 
Uredba (ES) št. 258/1997. Bistveno je, da 
ne pride do pravne nejasnosti glede 
dajanja na trg živil iz kloniranih živali 
in/ali njihovih potomcev. Dokler ne začne 
veljati posebna zakonodaja o živilih iz 
kloniranih živali in njihovih potomcev, bi 
morala biti ta živila uvrščena v področje 
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uporabe te uredbe, pod pogojem, da se ob 
dajanju na trg v Uniji ustrezno označijo 
za končnega potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba zaradi doslednosti.

Predlog spremembe 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 
če je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 
živila bi morala biti vsaj 25 let del 
običajne prehrane velikega dela 
prebivalstva tretje države. Dolga tradicija 
varne uporabe živila ne bi smela 
vključevati neprehranske uporabe ali 
uporabe, ki ni povezana z običajno 
prehrano.

(11) Omejiti je treba dajanje tradicionalnih 
živil iz tretjih držav na trg Unije in okrepiti 
kontrolo teh živil, četudi je bila dokazana 
dolga tradicija varne uporabe živila v tretji 
državi.

Or. fr

Predlog spremembe 125
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 
če je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, denimo žuželk, na trg Unije bi 
moralo biti olajšano, če je bila dokazana 
dolga tradicija varne uporabe živila v tretji 
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živila bi morala biti vsaj 25 let del običajne 
prehrane velikega dela prebivalstva tretje 
države. Dolga tradicija varne uporabe 
živila ne bi smela vključevati neprehranske 
uporabe ali uporabe, ki ni povezana z 
običajno prehrano.

državi. Navedena živila bi morala biti vsaj 
25 let del običajne prehrane velikega dela 
prebivalstva tretje države. Dolga tradicija 
varne uporabe živila ne bi smela 
vključevati neprehranske uporabe ali 
uporabe, ki ni povezana z običajno 
prehrano.

Or. en

Predlog spremembe 126
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 
če je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 
živila bi morala biti vsaj 25 let del običajne 
prehrane velikega dela prebivalstva tretje 
države. Dolga tradicija varne uporabe 
živila ne bi smela vključevati neprehranske 
uporabe ali uporabe, ki ni povezana z 
običajno prehrano.

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 
če je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 
živila bi morala biti vsaj 50 let del običajne 
prehrane večine prebivalstva tretje države. 
Dolga tradicija varne uporabe živila ne bi 
smela vključevati neprehranske uporabe ali 
uporabe, ki ni povezana z običajno 
prehrano.

Or. it

Predlog spremembe 127
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 
če je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 
živila bi morala biti vsaj 25 let del običajne 

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 
če je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 
živila bi se morala uživati v tretji državi
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prehrane velikega dela prebivalstva tretje 
države. Dolga tradicija varne uporabe
živila ne bi smela vključevati neprehranske 
uporabe ali uporabe, ki ni povezana z 
običajno prehrano.

vsaj 25 let, kot bo določeno v znanstvenih 
in tehničnih smernicah, ki jih bo 
pripravila Evropska agencija za varnost 
hrane (EFSA). Dolga tradicija varne 
uporabe živila ne bi smela vključevati 
neprehranske uporabe ali uporabe, ki ni 
povezana z običajno prehrano.

Or. en

Obrazložitev

Glede „tradicije varne uporabe živila“ je treba določiti zahteve po podatkih in EFSA bi 
morala predložiti jasnejša merila o tem, kaj predstavlja „tradicijo varne uporabe živila“.

Predlog spremembe 128
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 
če je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 
živila bi morala biti vsaj 25 let del običajne 
prehrane velikega dela prebivalstva tretje 
države. Dolga tradicija varne uporabe 
živila ne bi smela vključevati neprehranske 
uporabe ali uporabe, ki ni povezana z 
običajno prehrano.

(11) Dajanje tradicionalnih živil iz tretjih 
držav na trg Unije bi moralo biti olajšano, 
če je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 
živila bi morala biti vsaj 25 let del običajne 
prehrane velikega dela prebivalstva tretje 
države. Dolga tradicija varne uporabe 
živila ne bi smela vključevati neprehranske 
uporabe ali uporabe, ki ni povezana z 
običajno prehrano. Agencija EFSA bi 
morala za tradicionalna živila iz tretjih 
držav samodejno opraviti celotno oceno 
tveganja na začetku postopka, tudi če ni 
utemeljenih pripomb glede varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Ali se živilo v tretji državi uporablja 
za prehrano ljudi v pomembnem obsegu, 
bi bilo treba oceniti na podlagi informacij, 
ki jih predložijo nosilci živilske dejavnosti 
in ki jih po potrebi dopolnjujejo druge 
informacije, ki so na voljo v tretjih 
državah. Če ni na voljo dovolj informacij 
o njegovi uporabi za prehrano ljudi, bi 
bilo treba uvesti preprost in pregleden 
postopek za pridobitev teh informacij, ki 
bi vključeval Komisijo, EFSA in izvajalce 
živilske dejavnosti. Komisiji bi bilo treba 
podeliti izvedbena pooblastila, da določi 
posamezne stopnje tega postopka 
posvetovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Namen spremembe je razjasnitev pojma „pomemben obseg“.

Predlog spremembe 130
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru novega postopka
proizvodnje tega živila ali v primeru, ko 
živilo vsebuje „namensko proizvedene 

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, in so 
bodisi nepredelana bodisi so šla skozi 
primarno pridelavo. Če pa se uporabi 
sekundarna predelava, ki zajema 
kombinacijo živil na poseben način, da se 
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nanomateriale“, kakor so opredeljeni v 
členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 1169/2011, 
ali je iz njih sestavljeno, to živilo ne bi 
smelo šteti za tradicionalno.

spremenijo značilnosti živila, ali je 
prisoten nov postopek proizvodnje tega 
živila ali v primeru, ko živilo vsebuje 
„namensko proizvedene nanomateriale“, 
kakor so opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe 
(EU) št. 1169/2011, ali je iz njih 
sestavljeno, se to živilo ne bi smelo šteti za 
tradicionalno.

Or. en

Obrazložitev

Skoraj vsa živila izhajajo iz primarne proizvodnje. Name te kategorije je omogočiti, da 
tradicionalna živila, kot so sadje, sokovi in semena, vstopajo na trg EU po postopku prijave, 
ki je manj naporen. Zato bi bilo treba za proizvajalce in potrošnike pojasniti, da so dovoljene 
vrste postopkov, ki ne spreminjajo značilnosti živil.

Predlog spremembe 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru novega postopka 
proizvodnje tega živila ali v primeru, ko 
živilo vsebuje „namensko proizvedene 
nanomateriale“, kakor so opredeljeni v 
členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 1169/2011, 
ali je iz njih sestavljeno, to živilo ne bi 
smelo šteti za tradicionalno.

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru postopka, ki še ni 
bil uporabljen za to vrsto živila, ali v 
primeru, ko živilo vsebuje „namensko 
proizvedene nanomateriale“, kakor so 
opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 
1169/2011, ali je iz njih sestavljeno, to 
živilo ne bi smelo šteti za tradicionalno.

Or. fr
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Predlog spremembe 132
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan, Stefan Eck
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru novega postopka 
proizvodnje tega živila ali v primeru, ko 
živilo vsebuje „namensko proizvedene 
nanomateriale“, kakor so opredeljeni v 
členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 1169/2011,
ali je iz njih sestavljeno, to živilo ne bi 
smelo šteti za tradicionalno.

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru novega postopka 
proizvodnje tega živila ali v primeru, ko 
živilo vsebuje „namensko proizvedene 
nanomateriale“, ali je iz njih sestavljeno, to 
živilo ne bi smelo šteti za tradicionalno.

Or. en

Obrazložitev

Pri opredelitvi nanomaterialov ni primerno sklicevanje na Uredbo 1169/2011, saj ta zadeva 
označevanje, medtem ko gre pri pričujoči uredbi za oceno tveganja. Agencija EFSA priznava 
negotovosti in priporoča 10-odstotni prag za uporabo nanomaterialov, povezano z živili. Če 
bi se – tudi samo za namene ocene tveganja – uporabljal 50–odstotni prag, bi obstajalo resno 
tveganje, da nekatere nanosestavine ne bi bile zajete v opredelitev in se torej zanje ne bi 
opravila ocena tveganja.

Predlog spremembe 133
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba (12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
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živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru novega postopka 
proizvodnje tega živila ali v primeru, ko 
živilo vsebuje „namensko proizvedene 
nanomateriale“, kakor so opredeljeni v 
členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 1169/2011, 
ali je iz njih sestavljeno, to živilo ne bi 
smelo šteti za tradicionalno.

živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru novega postopka 
proizvodnje tega živila ali v primeru, ko 
živilo vsebuje „namensko proizvedene 
nanomateriale“, ali je iz njih sestavljeno, to 
živilo ne bi smelo šteti za tradicionalno.

Or. en

Predlog spremembe 134
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru novega postopka 
proizvodnje tega živila ali v primeru, ko 
živilo vsebuje „namensko proizvedene 
nanomateriale“, kakor so opredeljeni v 
členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 1169/2011, 
ali je iz njih sestavljeno, to živilo ne bi 
smelo šteti za tradicionalno.

(12) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo treba 
živila iz tretjih držav, ki se v Uniji štejejo 
za nova živila, šteti za tradicionalna živila 
iz tretjih držav le, če so proizvedena v 
primarni pridelavi, kot je opredeljena v 
členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, ne glede 
na to, ali gre za predelana ali nepredelana 
živila. Zato se v primeru novega postopka 
proizvodnje tega živila ali v primeru, ko 
živilo vsebuje „namensko proizvedene 
nanomateriale“, kakor so opredeljeni v 
členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 1169/2011, 
ali je iz njih sestavljeno, ki znašajo 10 % 
ali več teže ali obsega živila, izračunanih 
iz vsote odstotkov, prisotnih v posameznih 
sestavinah, to živilo ne bi smelo šteti za 
tradicionalno.

Or. it
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Predlog spremembe 135
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Živila, proizvedena iz živilskih 
sestavin, ki ne spadajo na področje uporabe 
te uredbe, zlasti zaradi spremembe 
sestavin, njihove sestave ali količine, se ne 
bi smela šteti za nova živila. Vendar pa bi 
morale sestavine živil, ki so bile 
spremenjene, na primer s selektivnimi 
ekstrakti ali uporabo tistih delov rastline, ki 
se doslej v Uniji niso v večjem obsegu 
uporabljali za prehrano ljudi, še naprej 
spadati na področje uporabe te uredbe.

(13) Živila, proizvedena iz živilskih 
sestavin, ki ne spadajo na področje uporabe 
te uredbe, zlasti zaradi spremembe 
sestavin, njihove sestave ali količine, se ne 
bi smela šteti za nova živila. Vendar pa bi 
morale sestavine živil, ki so bile 
spremenjene, na primer s selektivnimi 
ekstrakti ali uporabo tistih delov rastline, ki 
se doslej v Uniji niso v večjem obsegu 
uporabljali za prehrano ljudi, kar pomeni, 
da so bili na voljo v supermarketih, 
splošnih trgovinah z živili ali lekarnah, še 
naprej spadati na področje uporabe te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 136
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisiji bi bilo treba podeliti 
izvedbena pooblastila, da odloči, ali 
določeno živilo spada v opredelitev novega 
živila in tako zanj veljajo pravila o novih 
živilih, določena v tej uredbi.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Odločitev o področju uporabe je bistvena za to uredbo, zato se ne bi smela sprejemati z 
izvedbenimi akti.

Predlog spremembe 137
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisiji bi bilo treba podeliti 
izvedbena pooblastila, da odloči, ali 
določeno živilo spada v opredelitev novega 
živila in tako zanj veljajo pravila o novih 
živilih, določena v tej uredbi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o področju uporabe je bistvena za to uredbo, zato se ne bi smela sprejemati z 
izvedbenimi akti.

Predlog spremembe 138
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Na podlagi informacij, ki jih 
predložijo nosilci živilske dejavnosti in ki 
jih po potrebi dopolnjujejo druge 
informacije, ki so na voljo v državah 
članicah, bi bilo treba ugotoviti, ali se je 
živilo v večjem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi v Uniji pred 

(16) Na podlagi informacij, ki jih 
predložijo nosilci živilske dejavnosti in ki 
jih po potrebi dopolnjujejo druge 
informacije, ki so na voljo v državah 
članicah, bi bilo treba ugotoviti, ali se je 
živilo v večjem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi v Uniji pred 
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15. majem 1997. Nosilci živilske 
dejavnosti bi se morali posvetovati z 
državami članicami, če slabo poznajo 
status živila, ki ga nameravajo dati na trg. 
Če ni na voljo informacij o njegovi uporabi 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 ali 
so te nepopolne, bi bilo treba uvesti 
preprost in pregleden postopek za 
pridobitev teh informacij, ki bi vključeval 
Komisijo, države članice in nosilce 
živilske dejavnosti. Komisiji bi bilo treba 
podeliti izvedbena pooblastila, da določi 
posamezne stopnje takega postopka
posvetovanja.

15. majem 1997. Nosilci živilske 
dejavnosti bi se morali posvetovati z 
državami članicami, če slabo poznajo 
status živila, ki ga nameravajo dati na trg. 
Če ni na voljo informacij o njegovi uporabi 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 ali 
so te nepopolne, bi bilo treba uvesti 
preprost in pregleden postopek za 
pridobitev teh informacij.

Or. en

Obrazložitev

To je bistvena odločitev, zato se ne bi smela sprejemati z izvedbenimi akti.

Predlog spremembe 139
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Na podlagi informacij, ki jih 
predložijo nosilci živilske dejavnosti in ki 
jih po potrebi dopolnjujejo druge
informacije, ki so na voljo v državah 
članicah, bi bilo treba ugotoviti, ali se je 
živilo v večjem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi v Uniji pred 
15. majem 1997. Nosilci živilske 
dejavnosti bi se morali posvetovati z 
državami članicami, če slabo poznajo 
status živila, ki ga nameravajo dati na trg. 
Če ni na voljo informacij o njegovi uporabi 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 ali 
so te nepopolne, bi bilo treba uvesti 
preprost in pregleden postopek za 
pridobitev teh informacij, ki bi vključeval 

(16) Na podlagi informacij, ki jih 
predložijo nosilci živilske dejavnosti in 
informacij, ki so na voljo v državah 
članicah, bi bilo treba ugotoviti, ali se je 
živilo v večjem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi v Uniji pred 
15. majem 1997. Nosilci živilske 
dejavnosti bi se morali posvetovati z 
državami članicami, če slabo poznajo 
status živila, ki ga nameravajo dati na trg. 
Če ni na voljo informacij o njegovi uporabi 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 ali 
so te nepopolne, se zadevni proizvod šteje 
za novo živilo.
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Komisijo, države članice in nosilce 
živilske dejavnosti. Komisiji bi bilo treba 
podeliti izvedbena pooblastila, da določi 
posamezne stopnje takega postopka 
posvetovanja.

Or. it

Predlog spremembe 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Na podlagi informacij, ki jih 
predložijo nosilci živilske dejavnosti in ki 
jih po potrebi dopolnjujejo druge 
informacije, ki so na voljo v državah 
članicah, bi bilo treba ugotoviti, ali se je 
živilo v večjem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi v Uniji pred 
15. majem 1997. Nosilci živilske 
dejavnosti bi se morali posvetovati z 
državami članicami, če slabo poznajo 
status živila, ki ga nameravajo dati na trg. 
Če ni na voljo informacij o njegovi uporabi 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 ali 
so te nepopolne, bi bilo treba uvesti 
preprost in pregleden postopek za 
pridobitev teh informacij, ki bi vključeval 
Komisijo, države članice in nosilce
živilske dejavnosti. Komisiji bi bilo treba 
podeliti izvedbena pooblastila, da določi 
posamezne stopnje takega postopka 
posvetovanja.

(16) Na podlagi informacij, ki jih 
predložijo izvajalci živilske dejavnosti in ki 
jih po potrebi dopolnjujejo druge 
informacije, ki so na voljo v državah 
članicah, bi bilo treba ugotoviti, ali se je 
živilo v večjem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi v Uniji pred 
15. majem 1997. Izvajalci živilske 
dejavnosti bi se morali posvetovati z 
državami članicami, če slabo poznajo 
status živila, ki ga nameravajo dati na trg. 
Če ni na voljo informacij o njegovi uporabi 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 ali 
so te nepopolne, bi bilo treba uvesti 
preprost in pregleden postopek za 
pridobitev teh informacij, ki bi vključeval 
Komisijo, države članice in izvajalce
živilske dejavnosti. Komisiji bi bilo treba 
podeliti izvedbena pooblastila, da določi 
posamezne stopnje takega postopka 
posvetovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Izraz „nosilec” se ne tolmači v vseh državah članicah Unije enako. Za večjo pravno gotovost 
je bolje uporabiti izraz „izvajalec”.
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Predlog spremembe 141
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Na podlagi informacij, ki jih 
predložijo nosilci živilske dejavnosti in ki 
jih po potrebi dopolnjujejo druge 
informacije, ki so na voljo v državah 
članicah, bi bilo treba ugotoviti, ali se je 
živilo v večjem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi v Uniji pred 
15. majem 1997. Nosilci živilske 
dejavnosti bi se morali posvetovati z 
državami članicami, če slabo poznajo 
status živila, ki ga nameravajo dati na trg. 
Če ni na voljo informacij o njegovi uporabi 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 ali 
so te nepopolne, bi bilo treba uvesti 
preprost in pregleden postopek za 
pridobitev teh informacij, ki bi vključeval 
Komisijo, države članice in nosilce živilske 
dejavnosti. Komisiji bi bilo treba podeliti 
izvedbena pooblastila, da določi 
posamezne stopnje takega postopka 
posvetovanja.

(16) Na podlagi informacij, ki jih 
predložijo nosilci živilske dejavnosti in ki 
jih po potrebi dopolnjujejo druge 
informacije, ki so na voljo v državah 
članicah, bi bilo treba ugotoviti, ali se je 
živilo v večjem obsegu uporabljalo za 
prehrano ljudi, kar pomeni, da je bilo na 
voljo v supermarketih, splošnih trgovinah 
z živili ali lekarnah, v Uniji pred 
15. majem 1997. Nosilci živilske 
dejavnosti bi se morali posvetovati z 
državami članicami, če slabo poznajo 
status živila, ki ga nameravajo dati na trg. 
Če ni na voljo informacij o njegovi uporabi 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 ali 
so te nepopolne, bi bilo treba uvesti 
preprost in pregleden postopek za 
pridobitev teh informacij, ki bi vključeval 
Komisijo, države članice in nosilce živilske 
dejavnosti. Komisiji bi bilo treba podeliti 
izvedbena pooblastila, da določi 
posamezne stopnje takega postopka 
posvetovanja.

Or. en

Predlog spremembe 142
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nova živila bi bilo treba odobriti in 
uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te 

(17) Nova živila bi bilo treba odobriti in 
uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te 
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uredbe. Nova živila bi morala biti varna, 
njihova uporaba pa ne bi smela zavajati 
potrošnika. Zato se novo živilo, ki naj bi 
nadomestilo drugo živilo, ne bi smelo 
razlikovati od navedenega živila tako, da bi 
imelo manjšo hranilno vrednost za 
potrošnika.

uredbe. Nova živila bi morala biti varna, 
njihova uporaba pa ne bi smela zavajati 
potrošnika. Zato se novo živilo, ki naj bi 
nadomestilo drugo živilo, ne bi smelo 
razlikovati od navedenega živila tako, da bi 
imelo manjšo vrednost za potrošnika.

Or. it

Obrazložitev

Dejansko je slabost v hranilni vrednosti celote, ki na noben način –glede na samo naravo 
novih živil – ne sme biti omejena na hranilni ravni, ampak mora nujno zajemati širše vidike 
sestave živila. Zato se predlaga črtanje besede "hranilna", saj se zdi, da ne odraža vseh 
novosti, ki jih lahko povzročijo nova živila.

Predlog spremembe 143
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nova živila bi bilo treba odobriti in 
uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te 
uredbe. Nova živila bi morala biti varna, 
njihova uporaba pa ne bi smela zavajati 
potrošnika. Zato se novo živilo, ki naj bi 
nadomestilo drugo živilo, ne bi smelo 
razlikovati od navedenega živila tako, da bi 
imelo manjšo hranilno vrednost za 
potrošnika.

(17) Nova živila bi bilo treba odobriti in 
uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te 
uredbe. Nova živila bi morala biti varna in 
imeti ugodnosti za potrošnike, njihova 
uporaba pa ne bi smela zavajati potrošnika. 
Zato se novo živilo, ki naj bi nadomestilo 
drugo živilo, ne bi smelo razlikovati od 
navedenega živila tako, da bi imelo manjšo 
hranilno vrednost za potrošnika. Ocena 
varnosti novega živila bi morala temeljiti 
na previdnostnem načelu, kot je določeno 
v členu 7 Uredbe (ES) št. 178/2002.

Or. en
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Obrazložitev

Primerno je znova uvesti sklic na previdnostno načelo, ki je bil vključen že v stališče 
Evropskega parlamenta v drugi obravnavi leta 2010. Zahteva, da mora imeti novo živilo 
ugodnosti za potrošnike, ustreza uredbi 1333/2008 o aditivih za živila (člen 6(2)).

Predlog spremembe 144
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno z izvedbenimi akti vzpostaviti 
seznam Unije novih živil, na katerega se 
vnesejo nova živila, ki so že odobrena ali 
priglašena v skladu s členom 4, 5 ali 7 
Uredbe (ES) št. 258/97, vključno z 
morebitnimi pogoji odobritve. Ker je bila 
varnost navedenih novih živil že ocenjena 
in ker se živila zakonito proizvajajo in 
tržijo v Uniji ter so bila doslej zdravstveno 
neoporečna, bi bilo treba začetni seznam 
Unije vzpostaviti po svetovalnem 
postopku.

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno vzpostaviti seznam Unije 
novih živil, na katerega se vnesejo nova 
živila, ki so že odobrena ali priglašena v 
skladu s členom 4, 5 ali 7 Uredbe (ES) 
št. 258/97, vključno z morebitnimi pogoji 
odobritve.

Or. en

Obrazložitev

Seznam novih živil bi moral biti priložen tej uredbi, posodabljati pa bi se moral z 
delegiranimi akti.

Predlog spremembe 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno z izvedbenimi akti vzpostaviti 
seznam Unije novih živil, na katerega se 
vnesejo nova živila, ki so že odobrena ali 
priglašena v skladu s členom 4, 5 ali 7 
Uredbe (ES) št. 258/97, vključno z 
morebitnimi pogoji odobritve. Ker je bila 
varnost navedenih novih živil že ocenjena 
in ker se živila zakonito proizvajajo in 
tržijo v Uniji ter so bila doslej zdravstveno 
neoporečna, bi bilo treba začetni seznam 
Unije vzpostaviti po svetovalnem 
postopku.

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno vzpostaviti seznam Unije 
novih živil, na katerega se vnesejo nova 
živila, ki so že odobrena ali priglašena v 
skladu s členom 4, 5 ali 7 Uredbe (ES) št. 
258/97, vključno z morebitnimi pogoji 
odobritve. Ker je bila varnost navedenih
novih živil že ocenjena in ker se živila 
zakonito proizvajajo in tržijo v Uniji ter so 
bila doslej zdravstveno neoporečna, bi bilo 
treba začetni seznam Unije vzpostaviti po 
svetovalnem postopku. Seznam Unije 
odobrijo vse države članice, za 
harmonizacijo zakonodaje, ki izhaja iz 
sedanje ureditve, pa veljajo določbe člena 
114(4) PDEU. Seznam mora biti 
pregleden, zlahka dostopen in se mora 
redno posodabljati.

Or. fr

Predlog spremembe 146
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno z izvedbenimi akti vzpostaviti 
seznam Unije novih živil, na katerega se 

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno z izvedbenimi akti vzpostaviti 
seznam Unije novih živil, na katerega se 
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vnesejo nova živila, ki so že odobrena ali 
priglašena v skladu s členom 4, 5 ali 7 
Uredbe (ES) št. 258/97, vključno z 
morebitnimi pogoji odobritve. Ker je bila 
varnost navedenih novih živil že ocenjena 
in ker se živila zakonito proizvajajo in 
tržijo v Uniji ter so bila doslej zdravstveno 
neoporečna, bi bilo treba začetni seznam 
Unije vzpostaviti po svetovalnem 
postopku.

vnesejo nova živila, ki so že odobrena ali 
priglašena v skladu s členom 4, 5 ali 7 
Uredbe (ES) št. 258/97, vključno z 
morebitnimi pogoji odobritve. Ker je bila 
varnost navedenih novih živil že ocenjena 
in ker se živila zakonito proizvajajo in 
tržijo v Uniji ter so bila doslej zdravstveno 
neoporečna, bi bilo treba začetni seznam 
Unije vzpostaviti po svetovalnem 
postopku.

Seznam bi bilo treba po najnovejših 
tehnoloških inovacijah in znanstvenem 
razvoju redno in prilagodljivo 
posodabljati in po potrebi širiti.

Or. en

Predlog spremembe 147
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno z izvedbenimi akti vzpostaviti 
seznam Unije novih živil, na katerega se 
vnesejo nova živila, ki so že odobrena ali 
priglašena v skladu s členom 4, 5 ali 7 
Uredbe (ES) št. 258/97, vključno z 
morebitnimi pogoji odobritve. Ker je bila 
varnost navedenih novih živil že ocenjena 
in ker se živila zakonito proizvajajo in 
tržijo v Uniji ter so bila doslej zdravstveno 
neoporečna, bi bilo treba začetni seznam 
Unije vzpostaviti po svetovalnem 
postopku.

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno vzpostaviti seznam Unije 
novih živil, na katerega se vnesejo nova 
živila, ki so že odobrena ali priglašena v 
skladu s členom 4, 5 ali 7 Uredbe (ES) 
št. 258/97, vključno z morebitnimi pogoji 
odobritve. Prvotni seznam Unije
odobrenih novih živil, ki je ključni 
element, bi bilo treba priložiti tej uredbi in 
posodabljati z delegiranimi akti.

Or. en
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Predlog spremembe 148
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 
je primerno z izvedbenimi akti vzpostaviti 
seznam Unije novih živil, na katerega se 
vnesejo nova živila, ki so že odobrena ali 
priglašena v skladu s členom 4, 5 ali 7 
Uredbe (ES) št. 258/97, vključno z 
morebitnimi pogoji odobritve. Ker je bila 
varnost navedenih novih živil že ocenjena 
in ker se živila zakonito proizvajajo in 
tržijo v Uniji ter so bila doslej zdravstveno 
neoporečna, bi bilo treba začetni seznam 
Unije vzpostaviti po svetovalnem 
postopku.

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 
ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 
če niso vključena na seznam Unije novih 
živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 
nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato
je primerno z delegiranim aktom
vzpostaviti seznam Unije novih živil, na 
katerega se vnesejo nova živila, ki so že 
odobrena ali priglašena v skladu s členom 
4, 5 ali 7 Uredbe (ES) št. 258/97, vključno 
z morebitnimi pogoji odobritve.

Or. en

Obrazložitev

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme delegirane akte v 
zvezi s posodobitvijo seznama Unije.

Predlog spremembe 149
Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Spodbujati bi bilo treba nove 
tehnologije in inovacije, kot sta 
biotehnologija in nanotehnologija, v 
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proizvodnji hrane, saj bi te lahko 
zmanjšale vpliv proizvodnje hrane na 
okolje, povečale prehransko varnost in 
potrošnikom prinesle ugodnosti. Razvoj v 
proizvodnji hrane bi zato bilo vedno treba 
presojati glede na najnovejše razpoložljive 
znanstvene dokaze, da bi zagotovili trdno 
znanstveno potrditev evropske prehranske 
varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 150
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Ker posodabljanje seznama 
Unije vključuje uporabo meril iz te 
uredbe, bi bilo treba Komisiji v zvezi s tem 
podeliti izvedbena pooblastila.

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Zato bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastila za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
PDEU, da bo lahko posodabljala seznam.

Or. en

Obrazložitev

Ker so ti ukrepi za splošno uporabo in namenjeni dopolnitvi ali spremembi nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, da bo lahko posodabljala 
seznam.
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Predlog spremembe 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Ker posodabljanje seznama 
Unije vključuje uporabo meril iz te 
uredbe, bi bilo treba Komisiji v zvezi s tem 
podeliti izvedbena pooblastila.

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba pregleden postopek. Za 
tradicionalna živila iz tretjih držav z dolgo 
tradicijo varne uporabe je primerno 
zagotoviti strožji postopek za posodobitev 
seznama Unije. Vsaka država članica bi 
morala oblikovati pozitivno mnenje o 
posodabljanju seznama Unije za živila iz 
tretjih držav. V primeru negativnega 
mnenja lahko država članica odloči, ali bo 
dovolila prost pretok živil iz tretjih držav 
na svojem ozemlju ali ne.

Or. fr

Predlog spremembe 152
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Ker posodabljanje seznama 
Unije vključuje uporabo meril iz te 

(19) Novo živilo je primerno odobriti s
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Zato se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
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uredbe, bi bilo treba Komisiji v zvezi s tem 
podeliti izvedbena pooblastila.

delegiranih aktov v skladu s členom 290 
PDEU v zvezi s posodabljanjem seznama 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 153
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Ker posodabljanje seznama 
Unije vključuje uporabo meril iz te uredbe, 
bi bilo treba Komisiji v zvezi s tem podeliti 
izvedbena pooblastila.

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe bi moral vložnik imeti možnost 
izbrati hitrejši in poenostavljen postopek za 
posodobitev seznama Unije, da bi tako 
imel takšno hitrost dostopa kot podobni 
proizvodi EU. Tak postopek bi moral biti 
odobren, če ni utemeljenih pripomb glede 
varnosti. Ker posodabljanje seznama Unije 
vključuje uporabo meril iz te uredbe, bi 
bilo treba Komisiji v zvezi s tem podeliti 
izvedbena pooblastila.

Or. it

Predlog spremembe 154
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
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bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Ker posodabljanje seznama 
Unije vključuje uporabo meril iz te uredbe, 
bi bilo treba Komisiji v zvezi s tem podeliti 
izvedbena pooblastila.

bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, za vsak posamezen 
primer,če ni utemeljenih pripomb glede 
varnosti. Ker posodabljanje seznama Unije 
vključuje uporabo meril iz te uredbe, bi 
bilo treba Komisiji v zvezi s tem podeliti 
izvedbena pooblastila.

Or. it

Predlog spremembe 155
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Ker posodabljanje seznama 
Unije vključuje uporabo meril iz te 
uredbe, bi bilo treba Komisiji v zvezi s tem 
podeliti izvedbena pooblastila.

(19) Novo živilo je primerno odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe je primerno zagotoviti hitrejši in 
poenostavljen postopek za posodobitev 
seznama Unije, če ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti. Zato bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastila za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
PDEU, da bo lahko posodabljala seznam.

Or. en

Obrazložitev

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme delegirane akte v 
zvezi s posodobitvijo seznama Unije.
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Predlog spremembe 156
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Določiti bi bilo treba tudi merila za 
oceno varnostnih tveganj v povezavi z 
novimi živili. Da bi zagotovili usklajeno 
znanstveno ocenjevanje novih živil, bi 
morala take ocene izvajati Evropska 
agencija za varnost hrane (v nadaljnjem 
besedilu: EFSA).

(20) Določiti bi bilo treba tudi merila za 
oceno varnostnih tveganj v povezavi z 
novimi živili. Da bi zagotovili usklajeno 
znanstveno ocenjevanje novih živil, bi 
morala take ocene pregledno in obsežno 
izvajati Evropska agencija za varnost hrane 
(v nadaljnjem besedilu: EFSA), ob 
posvetovanju z zdravstvenimi organi držav 
članic in ob predhodnem posvetovanju z 
interesnimi skupinami.

Or. it

Predlog spremembe 157
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Določiti bi bilo treba tudi merila za 
oceno varnostnih tveganj v povezavi z 
novimi živili. Da bi zagotovili usklajeno 
znanstveno ocenjevanje novih živil, bi 
morala take ocene izvajati Evropska 
agencija za varnost hrane (v nadaljnjem 
besedilu: EFSA).

(20) Določiti in jasno opredeliti bi bilo 
treba tudi merila za oceno varnostnih 
tveganj v povezavi z novimi živili. Da bi 
zagotovili usklajeno znanstveno 
ocenjevanje novih živil, bi morala take 
ocene izvajati Evropska agencija za varnost 
hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA). 
EFSA, ki bi morala ocene opravljati na 
pregleden način, bi morala vzpostaviti 
mrežo z državami članicami in 
svetovalnim odborom o novih živilih in 
procesih (ACNFP). Vsako novo 
značilnost, ki bi lahko vplivala na zdravje, 
bi bilo treba oceniti posamično.

Or. en
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Predlog spremembe 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 
6. aprila 2011 o smernicah za oceno 
tveganja pri uporabi nanoznanosti in 
nanotehnologij v prehranski in krmni 
verigi21 ugotovila, da glede uporabe 
nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 
informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 
in toksikologije namensko proizvedenih 
nanomaterialov in bo morda treba 
obstoječe metode preskušanja toksičnosti 
metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 
ocenila varnost nanomaterialov, ki se 
uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja 
metode preskušanja, ki upoštevajo 
posebne značilnosti namensko 
proizvedenih nanomaterialov.

črtano

__________________
21 «Guidance on the risk assessment of the 
application of nanoscience and 
nanotechnologies in the food and feed 
chain», EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. fr

Predlog spremembe 159
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 
6. aprila 201121 o smernicah za oceno 
tveganja pri uporabi nanoznanosti in 
nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 
ugotovila, da glede uporabe 
nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 
informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 
in toksikologije namensko proizvedenih 
nanomaterialov in bo morda treba 
obstoječe metode preskušanja toksičnosti 
metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 
ocenila varnost nanomaterialov, ki se 
uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja
metode preskušanja, ki upoštevajo posebne 
značilnosti namensko proizvedenih 
nanomaterialov.

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 
6. aprila 201121 o smernicah za oceno 
tveganja pri uporabi nanoznanosti in 
nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 
ugotovila, da metode preskušanja, ki so 
trenutno na voljo, morebiti ne zadostujejo 
za oceno tveganj, povezanih z 
nanomateriali, in, natančneje, menila, da
glede uporabe nanomaterialov v živilih ni 
na voljo dovolj informacij v zvezi z vidiki 
toksikokinetike in toksikologije namensko 
proizvedenih nanomaterialov in bo morda 
treba obstoječe metode preskušanja 
toksičnosti metodološko spremeniti. Da bi 
lahko bolje ocenila varnost 
nanomaterialov, ki se uporabljajo v živilih, 
Komisija zato čim prej pripravi metode 
preskušanja, ki ne vključujejo živali in ki 
upoštevajo posebne značilnosti namensko 
proizvedenih nanomaterialov.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je že bil vključen v stališče Evropskega parlamenta v drugi obravnavi 
leta 2010. Poročilo EFSA navaja: „Trenutno so prisotne negotovosti glede identifikacije, 
karakterizacije in zaznavanja materialov ENM, ki so povezane s pomanjkanjem primernih in 
potrjenih metod preskušanja, s katerimi bi zajeli vse možne uporabe, vidike in lastnosti 
materialov ENM. Prav tako so prisotne številne negotovosti glede uporabnosti sedanjih 
standardnih bioloških in toksikoloških metod preskušanja za materiale ENM.“ (Materiali 
ENM = namensko proizvedeni nanomateriali)

Predlog spremembe 160
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 
6. aprila 201121 o smernicah za oceno 
tveganja pri uporabi nanoznanosti in 
nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 
ugotovila, da glede uporabe 
nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 
informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 
in toksikologije namensko proizvedenih 
nanomaterialov in bo morda treba 
obstoječe metode preskušanja toksičnosti 
metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 
ocenila varnost nanomaterialov, ki se 
uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja 
metode preskušanja, ki upoštevajo posebne 
značilnosti namensko proizvedenih 
nanomaterialov.

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 
6. aprila 201121 o smernicah za oceno 
tveganja pri uporabi nanoznanosti in 
nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 
ugotovila, da glede uporabe 
nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 
informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 
in toksikologije namensko proizvedenih 
nanomaterialov in bo morda treba 
obstoječe metode preskušanja toksičnosti 
metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 
ocenila varnost nanomaterialov, ki se 
uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja 
metode preskušanja, ki upoštevajo posebne 
značilnosti namensko proizvedenih 
nanomaterialov. Ocena nanomaterialov v 
živilih ali sestavinah živil bi morala 
zajemati podrobnosti o sestavi, hranilni 
vrednosti, presnovi, namenu uporabe, 
ravni mikrobioloških in kemičnih 
onesnaževalcev, študijah o morebitnih 
toksičnih, hranilnih in alergenih učinkih 
ter podrobnosti o proizvodnem procesu, ki 
se uporablja za predelavo teh živil ali 
sestavin živil. Pri izvajanju znanstvene 
ocene varnosti, bi bilo treba upoštevati 
tudi pomisleke potrošnikov in etična 
vprašanja.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Predlog spremembe 161
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne (21) EFSA je v svojem mnenju z dne 
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6. aprila 201121 o smernicah za oceno 
tveganja pri uporabi nanoznanosti in 
nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 
ugotovila, da glede uporabe 
nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 
informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 
in toksikologije namensko proizvedenih 
nanomaterialov in bo morda treba 
obstoječe metode preskušanja toksičnosti 
metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 
ocenila varnost nanomaterialov, ki se 
uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja 
metode preskušanja, ki upoštevajo posebne 
značilnosti namensko proizvedenih 
nanomaterialov.

6. aprila 201121 o smernicah za oceno 
tveganja pri uporabi nanoznanosti in 
nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 
ugotovila, da glede uporabe 
nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 
informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 
in toksikologije namensko proizvedenih 
nanomaterialov in bo morda treba 
obstoječe metode preskušanja toksičnosti 
metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 
ocenila varnost nanomaterialov, ki se 
uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja 
metode preskušanja, ki upoštevajo posebne
značilnosti namensko proizvedenih 
nanomaterialov. Zaradi obstoječih 
pomanjkljivosti na področju toksičnosti in 
metod merjenja, je treba uporabljati 
previdnostno načelo, da se zmanjša 
morebitno izpostavljenost ljudi 
nanomaterialom.

__________________ __________________
21 Glasilo Evropske agencije za varnost 
hrane 2011; 9(5):2140.

21 Glasilo Evropske agencije za varnost 
hrane 2011; 9(5):2140.

Or. it

Predlog spremembe 162
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Za zaščito človeškega zdravja bi 
bilo treba prepovedati uporabo 
nanotehnologij v proizvodnji hrane, 
dokler ne bodo primerne metode 
preskušanja za nanotehnologije potrjene 
za uporabo in dokler ne bo mogoče 
opraviti ustreznih ocen varnosti na 
podlagi teh preskusov.
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Or. en

Obrazložitev

Primerno je uvesti ta predlog spremembe, ki je bil vključen v stališče Parlamenta v drugi 
obravnavi, saj od takrat ni bilo doseženega veliko napredka, EFSA pa priznava, da še vedno 
obstajajo negotovosti glede metod preskušanja za nanomateriale.

Predlog spremembe 163
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 b) Obstajajo različne razlage pojma 
„delec“. Zato bi bilo treba pojasniti, da 
tudi za živila, ki vsebujejo mehke 
nanomateriale, kot so micele ali liposomi, 
velja opredelitev „novih živil“.

Or. en

Obrazložitev

It has to be specified that the term 'particle' in the context of the definition of nanomaterials in 
this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as this 
would imply that according to current interpretation all 'soft' nanomaterials (e.g. micelles) 
were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. However, these 
are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective because their 
use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and other 
substances with a nutritional or physiological effect).

Predlog spremembe 164
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 c) Kadar se preskusne metode 
uporabljajo za nanomateriale, bi se 
morale razložiti njihova znanstvena 
ustreznost in, kjer je ustrezno, tehnične 
prilagoditve, izvedene zaradi posebnih 
lastnosti teh materialov.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo je bilo že sprejeto v Uredbi 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih 
proizvodov (glej točko 5 Priloge II).

Predlog spremembe 165
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 d) Samo nanomateriali na seznamu 
odobrenih snovi so lahko prisotni v 
embalaži živila, skupaj z mejno količino 
teh snovi, ki lahko preide v ali na živilske 
proizvode v tovrstni embalaži.

Or. en

Obrazložitev

Ker ta uredba med drugim obravnava nanomateriale v živilih, je pomembno zagotoviti, da se 
upoštevajo tudi nanodelci, ki bi lahko pomotoma prešli v živila. Nujno je treba ukrepati, saj še 
ni specifične zakonodaje na to temo, preskusne zahteve pa ali ne obstajajo ali pa se 
uporabljajo neprimerne metode preskušanja. Ta predlog spremembe je že bil vključen v 
stališče Evropskega parlamenta v drugi obravnavi leta 2010.
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Predlog spremembe 166
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kadar je novo živilo odobreno in 
vključeno na seznam Unije, bi morala biti 
Komisija pooblaščena za določitev zahtev 
za spremljanje po dajanju na trg, s čimer bi 
zagotovila, da se pri uporabi odobrenega 
novega živila upoštevajo varne meje, 
določene v oceni varnosti, ki jo je opravila 
EFSA.

(22) Kadar je novo živilo odobreno in 
vključeno na seznam Unije, bi bilo treba 
uvesti zahteve za spremljanje po dajanju na 
trg, da bi spremljali uporabo odobrenega 
novega živila in zagotovili, da se pri 
uporabi odobrenega novega živila 
upoštevajo varne meje, določene v oceni 
varnosti, ki jo je opravila EFSA. Nosilci 
živilske dejavnosti v vsakem primeru 
obvestijo Komisijo o vseh relevantnih 
informacijah o živilih, ki so jih dali na trg.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi predlogov spremembe 88 in 89 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi se spodbujale raziskave in 
razvoj v kmetijsko-živilskem sektorju in s 
tem inovacije, je v posebnih okoliščinah 
primerno zaščititi naložbe inovatorjev v 
zbiranje informacij in podatkov, 
predloženih v podporo vlogi za novo živilo 
v skladu s to uredbo. Novi znanstveni 
dokazi in pravno zaščiteni podatki, 
predloženi skupaj z vlogo za vključitev 
novega živila na seznam Unije, bi morali 
biti varovani. Navedeni podatki in 

(23) Da bi se spodbujale raziskave in 
razvoj v kmetijsko-živilskem sektorju in s 
tem inovacije, je v posebnih okoliščinah 
primerno zaščititi naložbe inovatorjev v 
zbiranje informacij in podatkov, 
predloženih v podporo vlogi za novo živilo 
v skladu s to uredbo. Pravno zaščiteni 
podatki, predloženi skupaj z vlogo za 
vključitev novega živila na seznam Unije, 
bi morali biti varovani. Navedeni podatki 
in informacije se omejeno časovno obdobje 
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informacije se omejeno časovno obdobje 
brez privolitve predhodnega vložnika ne bi 
smeli uporabljati v korist poznejšega 
vložnika. Varovanje znanstvenih podatkov, 
ki jih je predložil en vložnik, ne bi smelo 
drugim vložnikom preprečiti, da na podlagi 
lastnih znanstvenih podatkov ali 
sklicevanja na pravno zaščitene podatke 
ob privolitvi predhodnega vložnika 
zahtevajo vključitev na seznam Unije. 
Vendar se skupno petletno obdobje varstva 
podatkov, ki je bilo odobreno 
predhodnemu vložniku, ne bi smelo 
podaljšati zaradi odobritve varstva 
podatkov poznejšim vložnikom.

brez privolitve predhodnega vložnika ne bi 
smeli uporabljati v korist poznejšega 
vložnika. Varovanje znanstvenih podatkov, 
ki jih je predložil en vložnik, ne bi smelo 
drugim vložnikom preprečiti, da na podlagi 
lastnih znanstvenih podatkov ali podatkov 
začetnega vložnika ob njegovi privolitvi
zahtevajo vključitev na seznam Unije. 
Vendar se skupno petletno obdobje varstva 
podatkov, ki je bilo odobreno 
predhodnemu vložniku, ne bi smelo 
podaljšati zaradi odobritve varstva 
podatkov poznejšim vložnikom.

Or. fr

Predlog spremembe 168
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi se spodbujale raziskave in 
razvoj v kmetijsko-živilskem sektorju in s 
tem inovacije, je v posebnih okoliščinah 
primerno zaščititi naložbe inovatorjev v 
zbiranje informacij in podatkov, 
predloženih v podporo vlogi za novo živilo 
v skladu s to uredbo. Novi znanstveni 
dokazi in pravno zaščiteni podatki, 
predloženi skupaj z vlogo za vključitev 
novega živila na seznam Unije, bi morali 
biti varovani. Navedeni podatki in 
informacije se omejeno časovno obdobje 
brez privolitve predhodnega vložnika ne bi 
smeli uporabljati v korist poznejšega 
vložnika. Varovanje znanstvenih podatkov, 
ki jih je predložil en vložnik, ne bi smelo 
drugim vložnikom preprečiti, da na podlagi 
lastnih znanstvenih podatkov ali 
sklicevanja na pravno zaščitene podatke ob 

(23) Da bi se spodbujale raziskave in 
razvoj v kmetijsko-živilskem sektorju in s 
tem inovacije, je v posebnih okoliščinah 
primerno zaščititi naložbe inovatorjev v 
zbiranje informacij in podatkov, 
predloženih v podporo vlogi za novo živilo 
v skladu s to uredbo. Novi znanstveni 
dokazi in pravno zaščiteni podatki, 
predloženi skupaj z vlogo za vključitev 
novega živila na seznam Unije, bi morali 
biti varovani. Navedeni podatki in 
informacije se omejeno časovno obdobje 
brez privolitve predhodnega vložnika ne bi 
smeli uporabljati v korist poznejšega 
vložnika. Varovanje znanstvenih podatkov, 
ki jih je predložil en vložnik, ne bi smelo 
drugim vložnikom preprečiti, da na podlagi 
lastnih znanstvenih podatkov ali 
sklicevanja na pravno zaščitene podatke ob 
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privolitvi predhodnega vložnika zahtevajo 
vključitev na seznam Unije. Vendar se 
skupno petletno obdobje varstva podatkov, 
ki je bilo odobreno predhodnemu vložniku, 
ne bi smelo podaljšati zaradi odobritve 
varstva podatkov poznejšim vložnikom.

privolitvi predhodnega vložnika zahtevajo 
vključitev na seznam Unije. Vendar se 
skupno desetletno obdobje varstva 
podatkov, ki je bilo odobreno 
predhodnemu vložniku, ne bi smelo 
podaljšati zaradi odobritve varstva 
podatkov poznejšim vložnikom.

Or. en

Predlog spremembe 169
Biljana Borzan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Ob zagotavljanju zaupnosti vloge bi 
morala Komisija zainteresiranim stranem 
dati na razpolago okvirni seznam vlog, na 
katerem bi bile osnovne informacije. S 
tem seznamom bi se moralo preprečiti 
vlaganje identičnih ali podvojenih vlog, s 
tem pa bi se morala zmanjšati upravna 
obremenitev tako morebitnih vložnikov 
kot Unije.

Or. en

Predlog spremembe 170
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za nova živila veljajo splošne zahteve 
za označevanje iz Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom ter druge relevantne zahteve 
za označevanje v živilski zakonodaji Unije. 

(24) Za nova živila veljajo splošne zahteve 
za označevanje iz Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom ter druge relevantne zahteve 
za označevanje v živilski zakonodaji Unije. 
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V nekaterih primerih bi bilo morda treba 
navesti dodatne informacije pri 
označevanju, zlasti glede opisa živila, 
njegovega vira ali pogojev uporabe, da bi 
zagotovili ustrezno obveščenost 
potrošnikov o vrsti novega živila.

V nekaterih primerih bi bilo morda treba 
navesti dodatne informacije pri 
označevanju, zlasti glede opisa živila, 
njegovega vira ali pogojev uporabe, da bi 
zagotovili ustrezno obveščenost 
potrošnikov o vrsti novega živila. Tudi 
materiali, ki vzbujajo etične pomisleke, 
kot so opredeljeni v veljavni Uredbi (ES) 
št. 258/97, bi morali biti navedeni na 
oznaki, tako da bi se lahko potrošniki 
informirano odločali.

Or. en

Predlog spremembe 171
Dita Charanzová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24 a) Za nova živila veljajo zahteve 
zakonodaje Unije o materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili, zlasti Uredba 
(ES) št. 1935/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta1 a in specifični 
ukrepi, sprejeti v skladu z njo.

__________________
1 a Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 
2004 o materialih in izdelkih, namenjenih 
za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 
80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 
13.11.2004, str. 4).

Or. en

Obrazložitev

Namen te uvodne izjave je zagotoviti informacije in znova potrditi, da za nova živila in živila 
tretjih držav ne veljajo le zahteve EU za označevanje, ampak tudi zahteve EU glede 
pakiranja. Nova uvodna izjava v tej uredbi ne pomeni nove pravne obveznosti.
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Predlog spremembe 172
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24 b) Evropski parlament je v drugi 
obravnavi dosjeja o novih živilih leta 2010 
z zelo veliko večino pozval k prepovedi 
dajanja na trg živil iz kloniranih živali in 
njihovih potomcev. Po neuspelem 
spravnem postopku marca 2011 se je 
Komisija zavezala, da bo predložila 
poseben predlog o kloniranih živalih in 
njihovih potomcih in pri tem upoštevala 
tako stališči Sveta kot Evropskega 
parlamenta. Vendar predlogi o kloniranju 
in živilih iz kloniranih organizmov, 
predstavljeni decembra 2013, ne vsebujejo 
ukrepov glede potomcev kloniranih živali, 
niti glede obveščanja potrošnikov. Poleg 
tega Evropskemu parlamentu ne omogoča 
uveljavljati njegovih pravic kot 
sozakonodajalca. Zato je primerno, da 
Komisija izkoristi priložnost, ki jo nudi 
imenovanje nove sestave, in umakne 
predloge iz leta 2013, da bi predstavila 
nove predloge na podlagi rednega 
zakonodajnega postopka in tako 
upoštevala zahteve Parlamenta.

Or. en

Obrazložitev

Predlog o živilih iz kloniranih organizmov v nasprotju z vsemi obljubami Komisije ne 
upošteva zahtev Parlamenta in ne vsebuje ukrepov glede potomcev kloniranih živali. To 
pomeni veliko nazadovanje v primerjavi z marcem 2011, ko so se vse institucije strinjale vsaj 
o označevanju sveže govedine, ter zaušnico poslancem Parlamenta, ki so z veliko večino 
zahtevali prepoved živil iz kloniranih živali in njihovih potomcev. Poleg tega pravna podlaga 
tega ukrepa ne omogoča soodločanja, tako da bi bil Parlament celo prikrajšan za svoje 
pravice sozakonodajalca.
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Predlog spremembe 173
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Da bi omogočili spremembo 
seznama Unije po odobritvi najnovejših 
novih živil, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s 
členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s 
posodobitvijo seznama Unije. Zlasti 
pomembno je, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

Or. en

Predlog spremembe 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s 
posodabljanjem seznama Unije zaradi 
dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti, bi bilo treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila.

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 175
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s 
posodabljanjem seznama Unije zaradi 
dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti, bi bilo treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila.

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s 
posodabljanjem seznama Unije zaradi 
dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s 
členom 290 PDEU sprejme delegirane 
akte.

Or. en

Obrazložitev

Ker so ti ukrepi za splošno uporabo in namenjeni dopolnitvi ali spremembi nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, da bo lahko posodabljala 
seznam.

Predlog spremembe 176
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s 
posodabljanjem seznama Unije zaradi 
dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih
držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti, bi bilo treba Komisiji 

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s 
posodabljanjem seznama Unije zaradi 
dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, pri katerih ni pripomb glede 
varnosti, bi bilo treba Komisiji podeliti 
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podeliti izvedbena pooblastila. izvedbena pooblastila.

Or. it

Predlog spremembe 177
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s 
posodabljanjem seznama Unije zaradi 
dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti, bi bilo treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila.

(27) Prvotni seznam Unije s 
tradicionalnimi živili iz tretjih držav se 
priloži tej uredbi in posodablja z 
delegiranimi akti.

Or. en

Predlog spremembe 178
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s 
posodabljanjem seznama Unije zaradi 
dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti, bi bilo treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila.

(27) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 26a 
sprejme delegirane akte v zvezi s 
posodabljanjem seznama Unije zaradi 
dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 
glede varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme delegirane akte v 
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zvezi s posodobitvijo seznama Unije.

Predlog spremembe 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi z 
opredelitvijo novega živila, postopkom 
posvetovanja za določitev statusa novega 
živila, drugimi posodobitvami seznama 
Unije, pripravo in predložitvijo vlog ali 
priglasitev za vključitev živil na seznam 
Unije, pravili za preverjanje veljavnosti 
vlog ali priglasitev, zaupno obravnavo in 
prehodnimi določbami bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta22.

črtano

__________________
22 Uredba (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 (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Or. fr

Predlog spremembe 180
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi z 
opredelitvijo novega živila, postopkom 
posvetovanja za določitev statusa novega 
živila, drugimi posodobitvami seznama 
Unije, pripravo in predložitvijo vlog ali 
priglasitev za vključitev živil na seznam 
Unije, pravili za preverjanje veljavnosti 
vlog ali priglasitev, zaupno obravnavo in 
prehodnimi določbami bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta22.

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi z 
opredelitvijo novega živila, pripravo in 
predložitvijo vlog ali priglasitev za 
vključitev živil na seznam Unije, pravili za 
preverjanje veljavnosti vlog ali priglasitev 
bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo 
(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta22.

__________________ __________________
22 Uredba (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 
(UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

22 Uredba (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 
(UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 181
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi z 
opredelitvijo novega živila, postopkom 
posvetovanja za določitev statusa novega 
živila, drugimi posodobitvami seznama 
Unije, pripravo in predložitvijo vlog ali 
priglasitev za vključitev živil na seznam 
Unije, pravili za preverjanje veljavnosti 
vlog ali priglasitev, zaupno obravnavo in 
prehodnimi določbami bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta22.

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi s
postopkom posvetovanja za določitev 
statusa novega živila, pripravo in 
predložitvijo vlog ali priglasitev za 
vključitev živil na seznam Unije, pravili za 
preverjanje veljavnosti vlog ali priglasitev 
in zaupno obravnavo bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta22.
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__________________ __________________
22 Uredba (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 
(UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

22 Uredba (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 
(UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 182
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi z 
opredelitvijo novega živila, postopkom 
posvetovanja za določitev statusa novega 
živila, drugimi posodobitvami seznama 
Unije, pripravo in predložitvijo vlog ali 
priglasitev za vključitev živil na seznam 
Unije, pravili za preverjanje veljavnosti 
vlog ali priglasitev, zaupno obravnavo in
prehodnimi določbami bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta22.

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi s
pripravo in predložitvijo vlog ali 
priglasitev za vključitev živil na seznam 
Unije, pravili za preverjanje veljavnosti 
vlog ali priglasitev in zaupno obravnavo bi 
bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta22.

__________________ __________________
22 Uredba (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 
(UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

22 Uredba (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 
(UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o področju uporabe je bistvena za to uredbo, zato se ne bi smela sprejemati z 
izvedbenimi akti.
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Predlog spremembe 183
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28 a) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
PDEU sprejme akte v zvezi z odobritvijo 
novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih 
držav, posodobitvijo seznama Unije in 
postopkom posvetovanja za določitev 
statusa novega živila. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, 
vključno na ravni strokovnjakov. Komisija 
bi morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

Or. en

Predlog spremembe 184
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28 b) Da bi dopolnili ali spremenili 
nekatere elemente te uredbe, bi bilo treba 
na Komisijo prenesti pooblastila, da v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme akte v zvezi z 
opredelitvijo novih živil, odobritvijo 
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novega živila ali tradicionalnega živila iz 
tretje države, pripravo in posodobitvijo 
seznama Unije ter sprejetjem prehodnih 
ukrepov. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o področju uporabe je bistvena za to uredbo, zato se ne bi smela sprejemati z 
izvedbenimi akti. Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme 
delegirane akte v zvezi s posodobitvijo seznama Unije.

Predlog spremembe 185
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28 c) Uredba (ES) št. 882/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o izvajanju uradnega 
nadzora, da se zagotovi preverjanje 
skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih 
ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali 
in zaščiti živali[1] določa splošna pravila o 
izvajanju uradnega nadzora za 
preverjanje skladnosti z zakonodajo o 
živilih. Zato morajo države članice izvajati 
uradni nadzor v skladu z uredbo (ES) 
št. 882/2004, da se doseže skladnost s 
sedanjo uredbo.
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Or. en

([1]               UL L 165, 30.4.2004, p. 1. Popravljena različica (UL L 191, 28.5.2004, str. 1). 
Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 

20.12.2006, str. 1).)

Obrazložitev

V predlog Komisije iz leta 2008 je bil vključen specifičen sklic na uredbo o uradnih nadzorih, 
zato je primerno ta sklic ohraniti.

Predlog spremembe 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila za dajanje 
novih živil na trg Unije, da se zagotovi 
učinkovito delovanje notranjega trga in 
hkrati visoka raven varovanja zdravja ljudi 
in interesov potrošnikov.

1. Ta uredba določa pravila za dajanje 
novih živil na trg Unije, da se zagotovi 
učinkovito delovanje notranjega trga in 
hkrati visoka raven varovanja zdravja ljudi, 
živali in interesov potrošnikov. Zato bi 
morale naslednje določbe veljati za 
proizvode, namenjene prehrani ljudi in 
krmi za živali, in sicer tako za živino kot 
za domače živali.

Or. fr

Predlog spremembe 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila za dajanje 
novih živil na trg Unije, da se zagotovi 
učinkovito delovanje notranjega trga in 
hkrati visoka raven varovanja zdravja ljudi 

1. Ta uredba določa pravila za dajanje 
novih živil na trg Unije, da se zagotovi 
učinkovito delovanje notranjega trga in 
hkrati visoka raven varovanja zdravja ljudi, 
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in interesov potrošnikov. okolja in interesov potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila za dajanje 
novih živil na trg Unije, da se zagotovi 
učinkovito delovanje notranjega trga in 
hkrati visoka raven varovanja zdravja ljudi 
in interesov potrošnikov.

1. Ta uredba določa pravila za dajanje 
novih živil na trg Unije, da se zagotovi 
učinkovito delovanje notranjega trga in 
hkrati visoka raven varovanja zdravja ljudi 
in interesov potrošnikov ter da se prepove, 
da bi se na trg dajala živila, ki vsebujejo 
nanomateriale.

Or. fr

Obrazložitev

Zaenkrat ni zanesljive in v znanstvenih krogih priznane metode, s katero bi mogli oceniti 
kratko-, srednje- ali dolgoročni vpliv nanotehnologije na zdravje in okolje.

Predlog spremembe 189
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Namen te uredbe je zagotoviti visoko
raven varstva človekovega zdravja in 
interesov potrošnikov ter hkrati zagotoviti 
učinkovito delovanje notranjega trga.

Or. en
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Predlog spremembe 190
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva interesov potrošnikov, 
dobrobiti živali in okolja ter hkrati 
zagotoviti učinkovito delovanje notranjega 
trga.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe združuje predlog spremembe 28 osnutka poročila s predlogom 
spremembe iz druge obravnave Evropskega parlamenta iz leta 2010.

Predlog spremembe 191
Eleonora Evi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) gensko spremenjena živila, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003;

a) gensko spremenjena živila, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in Direktive 18/2001/ES;

Or. it

Predlog spremembe 192
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) živila, ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe Sveta XXX/XX/EU [o dajanju 
hrane iz živalskih klonov na trg].

črtano

Or. en


