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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih
(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2013)0894),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0487/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. aprila 
2014,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ter mnenj 
Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0000/2014),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

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 

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

interesom. Razlike med nacionalnimi 
zakoni o ocenjevanju varnosti in odobritvi 
novih živil lahko ovirajo prosti pretok takih 
živil ter tako ustvarijo pravno negotovost 
in nepoštene konkurenčne pogoje.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 in okolja ter učinkovito 
delovanje notranjega trga, hkrati pa 
zagotavljati preglednost.

Or. en

Predlog spremembe 3

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. 1852/200199.
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. 1852/200199.
Posodobiti je treba navedena pravila, 
poenostaviti sedanje postopke odobritve ter 
upoštevati najnovejše spremembe prava 
Unije in tehnološki napredek. Uredbi (ES) 
št. 258/97 in (ES) št. 1852/2001 bi bilo 
treba nadomestiti s to uredbo.

____________________ ____________________
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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. en

Predlog spremembe 4

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 Sveta 14, izključiti s področja 
uporabe te uredbe.

(4) Živila za tehnološke namene in gensko 
spremenjena živila, ki so že zajeta v drugih 
aktih Unije, ne bi smela spadati na 
področje uporabe te uredbe. Zato bi bilo 
treba gensko spremenjena živila, ki spadajo 
na področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in 
Sveta10, encime za živila, 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 za živila, 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 

10 Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 



PE537.480v02-00 8/60 PR\1036384SL.doc

SL

2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 
(UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

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. en

Predlog spremembe 5

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, naštete 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. Pred začetkom 
uporabe te uredbe bi morala Komisija za 
skupine novih živil sprejeti smernice, ki bi 
vložnikom in državam članicam pomagale 
razumeti, ali živilo spada na področje 
uporabe te uredbe in v katero skupino 
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novih živil je uvrščeno.

____________________ ____________________
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 6

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 moralo biti eno 
od meril, v skladu s katerim se živilo šteje 
za novo, še naprej 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. Uporaba v Uniji bi morala pomeniti 
tudi uporabo v državah članicah ne glede 
na datum njihovega pristopa k Evropski 
uniji.

Or. en

Predlog spremembe 7

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 

(7) Nove tehnologije v postopku 
proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 
in zato tudi na varnost hrane. Zato bi bilo 
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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.

treba v tej uredbi natančno opredeliti, da
se živilo šteje za novo, kadar se zanj
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.

____________________ ____________________
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 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).

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 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 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

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) 

(8) Vitamine, minerale in druge snovi, ki se 
uporabljajo v prehranskih dopolnilih v 
skladu z Direktivo 2002/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta17 ter 
Uredbo (ES) št. 1925/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta18 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 
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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.

prehranskim nadomestkom za nadzor nad 
telesno težo, v skladu z Uredbo (EU) 
št. 609/2013 Evropskega Parlamenta in
Sveta19, bi bilo treba prav tako oceniti v 
skladu s to uredbo, če spadajo v njeno
opredelitev novih živil.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 9

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 

črtano
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(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.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 9 je odveč, saj so njene glavne točke zajete v uvodnih izjavah 7 in 8.

Predlog spremembe 10

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) Za živilo, ki se je pred 
15. majem 1997 uporabljalo izključno kot 
prehransko dopolnilo ali v prehranskih 
dopolnilih, kakor so opredeljena v
Direktivi 2002/46/ES, bi bilo treba 
dovoliti, da se po navedenem datumu daje 
na trg Unije za isto uporabo, saj se ne bi 
smelo šteti 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.

Or. en
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Predlog spremembe 11

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 bilo treba olajšati, če 
je bila dokazana dolga tradicija varne 
uporabe živila v tretji državi. Navedena 
živila bi morala biti vsaj 25 let del običajne 
prehrane znatnega 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 12

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) Živila iz tretjih držav, ki se v Uniji 
štejejo za nova živila, bi bilo treba šteti za 
tradicionalna živila iz tretjih držav le, če so 
proizvedena v primarni pridelavi, kot je 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 178/2002, ne 
glede na to, ali gre za predelana ali 
nepredelana živila. Zato se to živilo v 
primeru novega postopka proizvodnje ne bi 
smelo šteti za tradicionalno.

Or. en
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Predlog spremembe 13

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 izključno iz 
živilskih sestavin, ki ne spadajo na 
področje uporabe te uredbe, zlasti zaradi 
spremembe sestavin ali njihove količine, se 
ne bi smela šteti za nova živila. Sestavine 
živil, ki so bile spremenjene in se v Uniji
še niso v večjem obsegu uporabljale za 
prehrano ljudi, pa bi morale še naprej 
spadati na področje uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta20 se uporablja, kadar 
se lahko proizvod ob upoštevanju vseh 
njegovih lastnosti uvršča tako v opredelitev 
pojma „zdravilo“, kot je določeno v
členu 1(2) navedene direktive, kakor tudi v 
opredelitev proizvoda v skladu s to uredbo.
Če država članica v skladu z Direktivo 
2001/83/ES ugotovi, da je proizvod 
zdravilo, lahko omeji dajanje takega 
proizvoda na trg v skladu z zakonodajo 
Unije. Poleg tega so zdravila izključena iz 
opredelitve živila iz člena 2 Uredbe (ES) 
št. 178/2002, zato ne bi smela spadati na 
področje uporabe te uredbe.

(14) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta20 se uporablja, kadar 
se lahko proizvod ob upoštevanju vseh 
njegovih lastnosti uvršča tako v opredelitev 
pojma „zdravilo“, kot je določeno v
navedeni direktivi, kakor tudi v opredelitev 
proizvoda v skladu s to uredbo. Če država 
članica v skladu z Direktivo 2001/83/ES 
ugotovi, da je proizvod zdravilo, lahko v 
skladu z zakonodajo Unije omeji dajanje 
takega proizvoda na trg. Poleg tega so 
zdravila izključena iz opredelitve živila iz 
Uredbe (ES) št. 178/2002, zato ne bi smela 
spadati na področje uporabe te uredbe.

____________________ ____________________
20 Direktiva 2001/83/ES Evropskega 20 Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zdravilih za uporabo v humani 
medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).

parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini (UL L 311, 
28.11.2001, str. 67).

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Za Komisijo in Evropsko agencijo 
za varnost hrane (EFSA) bi morali veljati 
posebni roki, da bi zagotovili nemoteno 
obravnavo vlog. Komisija in agencija 
EFSA pa bi morali imeti pravico, da te 
roke v težavnih primerih po potrebi 
podaljšata.

Or. en

Predlog spremembe 16

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 

(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 in Komisijo, 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 
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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.

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 17

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, 
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 bistveno manjšo hranilno vrednost za 
potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 18

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 izvedbenim aktom
vzpostaviti seznam Unije novih živil, ki so 
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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.

že odobrena ali priglašena v skladu z 
Uredbo (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 moral biti pregleden, 
lahko dostopen in redno posodabljan.

Or. en

Predlog spremembe 19

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 bi bilo treba odobriti s 
posodobitvijo seznama Unije v skladu z 
merili in postopki iz te uredbe. Uvesti bi 
bilo treba učinkovit, časovno omejen in 
pregleden postopek. Vložnikom bi moralo 
biti omogočeno, da za tradicionalna živila 
iz tretjih držav z dolgo tradicijo varne 
uporabe izberejo 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.

Or. en
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Predlog spremembe 20

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 ga
morala izvajati agencija EFSA, njene
ocene pa bi morale v primeru različnih 
mnenj o varnosti živil tudi prevladati.

Or. en

Predlog spremembe 21

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 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
agencija EFSA. To pooblastilo pa naj bi 
izvajala le v ustrezno utemeljenih 
primerih in ne kot ustaljeno prakso.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi se spodbujale raziskave in (23) Da bi se spodbujale raziskave in 
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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 
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.

razvoj v kmetijsko-živilskem sektorju in s 
tem inovacije, je v posebnih okoliščinah 
primerno zaščititi naložbe vložnikov 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 prvotnega vložnika ne bi 
smeli uporabljati v korist poznejšega 
vložnika. Varovanje znanstvenih podatkov, 
ki jih je predložil vložnik, ne bi smelo 
drugim vložnikom preprečiti, da na podlagi 
lastnih znanstvenih podatkov ali 
sklicevanja na pravno zaščitene podatke ob 
privolitvi prvotnega vložnika zahtevajo 
vključitev na seznam Unije. Vendar se 
skupno petletno obdobje varstva podatkov, 
ki je bilo odobreno prvotnemu vložniku, ne 
bi smelo podaljšati zaradi odobritve varstva 
podatkov poznejšim vložnikom.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vložniki pogosto sodelujejo z 
znanstveniki, ki objavljajo rezultate 
svojega dela v znanstvenih publikacijah. 
Da bi spodbujali sodelovanje med vložniki 
in znanstveniki, je treba zagotoviti varstvo 
podatkov ne glede na to, ali so objavljeni v 
znanstveni publikaciji.

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Če vložnik zahteva varstvo podatkov 
za isto živilo v skladu s to uredbo in 
Uredbo (ES) št. 1924/2006, bi si morala 
Komisija prizadevati, da bi časovno 
uskladila oba postopka odobritve in tako 
omogočila, da bi obdobje varstva podatkov 
v obeh primerih potekalo istočasno. Če bi 
bilo treba zato enega od postopkov 
preložiti, bi se bilo treba prej posvetovati z 
vložnikom.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Za vloge, ki so bile vložene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 258/97 pred datumom 
začetka uporabe te uredbe, bi bilo treba 
izvesti postopek ocene tveganja in 
odobritve v skladu s to uredbo. Zaradi 
pojasnitve opredelitve novega živila v tej 
uredbi in povečanja pravne varnosti bi 
moralo načeloma biti živilo, ki je na dan 
začetka uporabe te uredbe že bilo zakonito 
na trgu, še naprej ostati na trgu do 
zaključka postopka ocene tveganja in 
odobritve. Zato bi bilo treba za zagotovitev 
nemotenega prehoda na pravila iz te uredbe 
določiti prehodna pravila.

(25) Za vloge, ki so bile vložene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 258/97 pred datumom 
začetka uporabe te uredbe, bi bilo treba 
izvesti postopek ocene tveganja in 
odobritve v skladu s to uredbo. Zaradi 
pojasnitve opredelitve novega živila v tej 
uredbi in povečanja pravne varnosti bi 
moralo načeloma biti živilo, ki je na dan 
začetka uporabe te uredbe že bilo zakonito 
na trgu, še naprej ostati na trgu do 
zaključka postopka ocene tveganja in 
odobritve. Zato bi bilo treba za zagotovitev 
nemotenega prehoda na pravila iz te uredbe 
določiti prehodne določbe.

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predmet urejanja in področje uporabe Predmet urejanja, namen in področje 
uporabe

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je jasno določiti namen te uredbe.

Predlog spremembe 27

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.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je jasno določiti namen te uredbe.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je jasno določiti namen te uredbe.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „novo živilo“ pomeni vsa živila, ki se 
pred 15. majem 1997 niso v večjem obsegu 
uporabljala za prehrano ljudi v Uniji, ne 
glede na datum pristopa posameznih držav 
članic k Uniji, in med drugim vključuje:

(a) „novo živilo“ pomeni vsako živilo, ki se 
pred 15. majem 1997 ni v večjem obsegu 
uporabljalo za prehrano ljudi v Uniji, ne 
glede na datum pristopa posameznih držav 
članic k Uniji, in spada v vsaj eno od 
naslednjih kategorij:

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba in oživitev kategorij za opredelitev novih živil je bistvena, da se zagotovi, da 
se bo uredba uporabljala samo za določene kategorije hrane in ne za vso hrano, ter zaradi 
pravne varnosti. 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek a – točka -i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) živilo z novo ali namenoma 
spremenjeno prvotno molekulsko 
strukturo;

Or. en
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Obrazložitev

Uredbo je treba prilagoditi tehnološkemu razvoju in novim vrstam hrane, ki prihajajo na trg 
EU.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek a – točka -i a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ia) živilo, ki vsebuje mikroorganizme, 
glive in alge ali je sestavljeno ali 
proizvedeno iz njih;

Or. en

Obrazložitev

Uredbo je treba prilagoditi tehnološkemu razvoju in novim vrstam hrane, ki prihajajo na trg 
EU.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek a – točka -i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ib) živilo, ki vsebuje rastline ali živali ali 
je sestavljeno ali proizvedeno iz njih, 
razen rastlin ali živali, pridobljenih s 
tradicionalnim razmnoževanjem ali 
gojenjem, ki že iz preteklosti veljajo za 
varna živila na trgu Unije, kadar te prakse 
ne pomenijo pomembnih sprememb v 
sestavi ali strukturi živila, kar vpliva na 
njegovo hranilno vrednost, presnovo ali 
raven neželenih snovi;

Or. en
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Obrazložitev

Uredbo je treba prilagoditi tehnološkemu razvoju in novim vrstam hrane, ki prihajajo na trg 
EU.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) živilo, za katero se uporablja nov 
postopek proizvodnje, ki se pred
15. majem 1997 ni uporabljal za
proizvodnjo živil v Uniji, če se je zaradi
navedenega postopka znatno spremenila 
sestava ali struktura živila, ki vpliva na 
njegovo hranilno vrednost, način njegove 
presnove ali raven neželenih snovi;

(i) živilo, za katero se uporablja nov 
postopek proizvodnje, ki se pred
15. majem 1997 ni uporabljal za živila v 
Uniji, če se zaradi tega lahko znatno
spremeni sestava ali struktura živila, ki 
vpliva na njegovo hranilno vrednost, način 
njegove presnove ali raven neželenih 
snovi;

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek a – točka i – alinea 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– uporabljen je bil nov vir ali začetni 
material za novo vrsto ali za mešanice 
vitaminov, mineralov in drugih snovi, ki 
se uporabljajo v skladu z 
Direktivo 2002/46/ES, Uredbo (ES) 
št. 1925/2006 ali Uredbo (EU) 
št. 609/2013.

Or. en
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Obrazložitev

Uredbo je treba prilagoditi tehnološkemu razvoju in novim vrstam hrane, ki prihajajo na trg 
EU.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „tradicionalno živilo iz tretje države“ 
pomeni novo živilo, razen novega živila iz 
točke (a)(i) do (iii), ki je pridobljeno pri 
primarni pridelavi in ima dolgo tradicijo 
varne uporabe v tretji državi;

„tradicionalno živilo iz tretje države“ 
pomeni novo živilo, razen novega živila iz 
točke (a)(-i) do (iii), ki je pridobljeno pri 
primarni pridelavi in ima dolgo tradicijo 
varne uporabe v tretji državi;

Or. en

Obrazložitev

Živilo z novo ali spremenjeno molekulsko strukturo ne more biti tradicionalno živilo iz tretje 
države.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „dolga tradicija varne uporabe živila v
tretji državi“ pomeni, da je varnost 
zadevnega živila potrjena s podatki o 
sestavi in izkušnjami z neprekinjeno 
uporabo že vsaj 25 let v običajni prehrani
velikega dela prebivalstva tretje države, in 
sicer pred priglasitvijo iz člena 13;

(c) „dolga tradicija varne uporabe živila v 
tretji državi“ pomeni, da je varnost 
zadevnega živila potrjena s podatki o 
sestavi in izkušnjami z neprekinjeno 
uporabo že vsaj 25 let v običajni prehrani
znatnega dela prebivalstva tretje države, in 
sicer pred priglasitvijo iz člena 13;

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo besede „znaten“ je bolj jasno, da je opredelitev odvisna od števila prebivalcev 
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posamezne države in ne od primerjave v svetovnem merilu.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbena pooblastila v zvezi z 
opredelitvijo novega živila iz člena 2(2)(a)

črtano

Da bi se zagotovilo enotno izvajanje te 
uredbe, lahko Komisija z izvedbenimi akti 
odloči, ali določeno živilo spada v 
opredelitev novega živila iz člena 2(2)(a) 
te uredbe.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
27(3).

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je bolj usklajen s členom 4 in je bil zato premaknjen. 

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nosilci živilske dejavnosti se 
posvetujejo z državami članicami, kadar 
niso prepričani, ali živilo, ki ga nameravajo 
dati na trg Unije, spada na področje 
uporabe te uredbe. V navedenem primeru
nosilci živilske dejavnosti državi članici na 
zahtevo zagotovijo potrebne informacije,
zlasti da ta lahko določi, v kakšnem 
obsegu se je zadevno živilo pred 
15. majem 1997 uporabljalo za prehrano 
ljudi v Uniji. 

2. Nosilci živilske dejavnosti se 
posvetujejo z državami članicami, kadar 
niso prepričani, ali živilo, ki ga nameravajo 
dati na trg Unije, spada na področje 
uporabe te uredbe. Nosilci živilske 
dejavnosti državi članici na zahtevo 
zagotovijo potrebne informacije, da ta 
lahko določi, ali živilo spada na področje 
uporabe te uredbe.



PR\1036384SL.doc 27/60 PE537.480v02-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Vsaka uporaba novega živila je edinstvena, zato morajo biti nosilci živilske dejavnosti dovolj 
prilagodljivi, da se z državami članicami posvetujejo o posebnostih zadevne uporabe. V tem 
primeru morajo zadevni državi članici zagotoviti vse potrebne informacije.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če država članica ne more določiti, ali 
živilo spada v področje uporabe te uredbe, 
se lahko posvetuje s Komisijo in drugimi 
državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti med postopkom odločanja pravico do posvetovanja, niso pa se 
dolžne posvetovati, če to ni potrebno. 

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 
posamezne stopnje postopka posvetovanja 
iz odstavka 2.

Komisija do...+ sprejme izvedbeni akt, v 
katerem določi:

katere vrste živil ali živilskih sestavin za 
vsako kategorijo v členih 2(2)(a) spadajo v 
področju uporabe te uredbe in

stopnje postopka posvetovanja. 

____________________
+ Urad za publikacije: prosimo, vstavite 
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datum: 12 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uredba uvaja nove kategorije, ki odražajo znanstveni razvoj od leta 1997, zaradi česar pa se 
bo postopek bolj zapletel. Zelo pomembno je, da Komisija objavi dostopne smernice in tako 
pomaga vložnikom. Nosilci živilske dejavnosti morajo med postopkom odločanja imeti tudi 
jasno in dostopno komunikacijsko povezavo z državami članicami, agencijo EFSA in 
Komisijo.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbena pooblastila v zvezi z 
opredelitvijo novega živila iz člena 2(2)(a)

Da bi se zagotovilo enotno izvajanje te 
uredbe, lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo države članice z 
izvedbenimi akti odloči, ali določeno živilo 
spada v opredelitev novega živila iz 
člena 2(2)(a) te uredbe.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
27(3).

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 3.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Le odobrena nova živila, vključena na 
seznam Unije, se lahko dajo na trg Unije 
kot taka in uporabljajo v ali na živilih v 
skladu s pogoji uporabe, navedenimi na 
seznamu.

2. Le odobrena nova živila, vključena na 
seznam Unije, se lahko dajo na trg Unije 
kot taka in/ali uporabljajo v ali na živilih v 
skladu s pogoji uporabe in zahtevami za 
označevanje, navedenimi na seznamu.

Or. en

Obrazložitev

Del odobritvenega postopka so lahko tudi zahteve za označevanje.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Seznam Unije bo javno dostopen od 
...+. Seznam Unije bo objavljen na 
spletnem mestu Komisije in v Uradnem 
listu Evropske unije.

____________________
+ Urad za publikacije: prosimo, vstavite 
datum: 24 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da je seznam Unije novih živil pregleden. Komisija bi morala storiti vse, 
da bo seznam zlahka dostopen javnosti.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni pogoji za vključitev novih živil na 
seznama Unije

Splošni pogoji za vključitev novih živil na 
seznama Unije

Komisija odobri in vključi na seznam 
Unije le nova živila, ki so v skladu z 
naslednjimi pogoji:

Komisija odobri in vključi na seznam 
Unije le nova živila, ki so v skladu z 
naslednjimi pogoji:

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov ne pomenijo tveganja za zdravje 
ljudi;

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov ne pomenijo tveganja za zdravje
ljudi;

(b) njihova uporaba ne zavaja potrošnika; (b) njihova uporaba ne zavaja potrošnika;

c) kadar so namenjena nadomestitvi 
drugega živila, se od slednjega ne 
razlikujejo tako, da bi imela manjšo 
hranilno vrednost za potrošnika.

(c) kadar so namenjena nadomestitvi 
drugega živila, se od slednjega ne 
razlikujejo tako, da bi imela bistveno
manjšo hranilno vrednost za potrošnika.

V primeru, da se znanstveni dokazi iz 
točke (a) razlikujejo med seboj, se pripravi 
zaključek na podlagi mnenja agencije 
EFSA.

Or. en

Obrazložitev

Nebistvena razlika v hranilni vrednosti ne bi smela biti razlog za zavrnitev vloge, če razlika 
ne vpliva na zdravje ljudi. Če se zaključki znanstvenih študij razlikujejo med seboj, mora 
agencija EFSA imeti možnost, da odloči in sprejme dokončne sklepe.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do … 23z izvedbenim 
aktom vzpostavi seznam Unije in nanj 
vnese nova živila, odobrena ali priglašena 
v skladu s členom 4, 5 ali 7 Uredbe (ES) 

Komisija do …23 z izvedbenim aktom 
vzpostavi seznam Unije in nanj vnese nova 
živila, odobrena ali priglašena v skladu s 
členom 4, 5 ali 7 Uredbe (ES) št. 258/97, 
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št. 258/97, po potrebi vključno z 
morebitnimi pogoji za odobritev.

po potrebi vključno z morebitnimi pogoji 
za odobritev.

____________________ ____________________
23 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 
datum: 24 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

23 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 
datum: 24 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

To je tehnični predlog spremembe.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina seznama Unije Vsebina in posodabljanje seznama Unije

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dodajanje, črtanje ali spreminjanje 
pogojev, specifikacij ali omejitev, ki 
veljajo za vključitev novega živila na 
seznam Unije.

(c) dodajanje, črtanje ali spreminjanje
specifikacij, pogojev uporabe, dodatnih 
posebnih zahtev za označevanje ali za 
spremljanje uporabe po dajanju na trg, ki 
veljajo za vključitev novega živila na 
seznam Unije.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodajanje novega živila na seznam Unije 
iz odstavka 2 po potrebi vključuje:

Dodajanje novega živila na seznam Unije 
iz odstavka 2 vključuje specifikacijo 
novega živila in po potrebi:

(a) specifikacijo novega živila;

(b) pogoje, pod katerimi se lahko novo 
živilo uporablja, da bi se preprečili zlasti 
morebitne škodljive učinke pri določenih 
skupinah prebivalstva, prekoračitve 
največjega dovoljenega vnosa in tveganja v 
primeru čezmernega uživanja;

(a) pogoje, pod katerimi se lahko novo 
živilo uporablja, da bi preprečili zlasti 
morebitne škodljive učinke pri določenih 
skupinah prebivalstva, prekoračitve 
največjega dovoljenega vnosa in tveganja v 
primeru čezmernega uživanja;

(c) dodatne posebne zahteve za 
označevanje zaradi obveščanja končnega 
potrošnika o vseh posebnih značilnostih ali 
lastnostih živil, kot so sestava, hranilna 
vrednost ali hranilni učinki in predvidena 
uporaba živila, zaradi katerih novo živilo ni 
več enakovredno obstoječemu živilu, ali o 
posledicah za zdravje nekaterih skupin 
prebivalstva;

(b) dodatne posebne zahteve za 
označevanje zaradi obveščanja končnega 
potrošnika o vseh posebnih značilnostih ali 
lastnostih živil, kot so sestava, hranilna 
vrednost ali hranilni učinki in predvidena 
uporaba živila, zaradi katerih novo živilo ni 
več enakovredno obstoječemu živilu, ali o 
posledicah za zdravje nekaterih skupin 
prebivalstva;

(d) zahteve za spremljanje po dajanju na 
trg v skladu s členom 23.

(c) zahteve za spremljanje po dajanju na trg 
v skladu s členom 23.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek za odobritev dajanja novega 
živila na trg Unije in posodobitev seznama 
Unije

Postopki za odobritev dajanja novega 
živila na trg Unije in posodobitev seznama 
Unije

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek za odobritev dajanja novega 
živila na trg Unije ter posodobitev seznama 
Unije iz člena 8 se začne na pobudo 
Komisije ali po tem, ko vložnik pri 
Komisiji vloži vlogo. 

Postopki za odobritev dajanja novega 
živila na trg Unije ter posodobitev seznama 
Unije iz člena 8 se začnejo na pobudo 
Komisije ali po tem, ko vložnik pri 
Komisiji vloži vlogo. Komisija da vlogo na 
voljo državam članicam.

Vloga vključuje: Vloga vključuje:

(-a) ime in naslov vložnika;

(a) ime in opis novega živila; (a) ime in opis novega živila;

(aa) postopek proizvodnje;

(b) sestavo novega živila; (b) sestavo novega živila; 

(c) znanstvene dokaze, da novo živilo ne 
pomeni varnostnega tveganja za zdravje 
ljudi;

(c) znanstvene dokaze, da novo živilo ne 
pomeni varnostnega tveganja za zdravje 
ljudi;

(ca) po potrebi analitsko(-e) metodo(-e);

(d) po potrebi predlog pogojev uporabe in 
predlog posebnih zahtev za označevanje, ki 
ne zavajajo potrošnika.

(d) po potrebi predlog pogojev uporabe in 
predlog posebnih zahtev za označevanje, ki 
ne zavajajo potrošnika.
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Or. en

Obrazložitev

Vloga bi morala biti na voljo vsem državam članicam. Novi elementi vloge so potrebni, da 
lahko uradni organi preverijo, ali je novo živilo mogoče odobriti.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko od agencije EFSA 
zahteva, da poda svoje mnenje, če lahko 
posodobitev vpliva na zdravje ljudi.

2. Komisija od agencije EFSA zahteva, da 
poda svoje mnenje, če lahko posodobitev
seznama Unije pomeni tveganje za zdravje 
ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Če obstaja upravičeno pričakovanje, da utegne živilo pomeniti tveganje za zdravje ljudi, bi 
morala biti Komisija dolžna zahtevati mnenje agencije EFSA.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
Komisija konča postopek odobritve in ne 
nadaljuje z načrtovano posodobitvijo v 
kateri koli fazi postopka, če oceni, da 
takšna posodobitev ni upravičena.

Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
Komisija zaključi postopek odobritve in ne 
nadaljuje z načrtovano posodobitvijo v 
kateri koli fazi postopka, če oceni, da 
takšna posodobitev ni upravičena.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da popravi terminologijo.
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vložnik lahko umakne vlogo iz odstavka 
1 kadar koli pred sprejetjem mnenja 
agencije EFSA iz odstavka 2, s čimer 
zaključi postopek odobritve novega živila 
in posodobitve seznama Unije.

5. Vložnik lahko kadar koli umakne vlogo 
s čimer zaključi postopek odobritve novega 
živila in posodobitve seznama Unije.

Or. en

Obrazložitev

Vložnik bi moral imeti možnost, da vlogo umakne kadarkoli v postopku.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če Komisija zahteva mnenje agencije 
EFSA, ji posreduje veljavno vlogo. EFSA 
sprejme mnenje v devetih mesecih od 
datuma prejema veljavne vloge.

1. Če Komisija zahteva mnenje agencije 
EFSA, ji posreduje veljavno vlogo v 
mesecu dni. EFSA sprejme mnenje v 
devetih mesecih od datuma prejema 
veljavne vloge.

Pri ocenjevanju varnosti novega živila 
EFSA po potrebi upošteva naslednje:

Pri ocenjevanju varnosti novega živila 
EFSA po potrebi upošteva naslednje:

(a) ali je zadevno novo živilo enako varno 
kot živilo iz primerljive skupine živil, ki že 
obstaja na trgu v Uniji;

(a) ali je zadevno novo živilo enako varno 
kot živilo iz primerljive skupine živil, ki že 
obstaja na trgu v Uniji;

(b) ali sestava novega živila in pogoji 
njegove uporabe ne ogrožajo zdravja ljudi 
v Uniji.

(b) ali sestava novega živila in pogoji 
njegove uporabe ne ogrožajo zdravja ljudi 
v Uniji;

(c) ali se novo živilo, ki naj nadomesti 
drugo živilo, od slednjega ne razlikuje 
tako, da bi bilo ob običajni uporabi 
hranilno bistveno manj ugodno za 
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potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil postopek oddaje vlog učinkovitejši, je treba skrajšati roke v posameznih fazah 
postopka. Vlogo agencije EFSA je treba uskladiti s pogoji odobritve iz člena 6.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. EFSA svoje mnenje pošlje Komisiji, 
državam članicam in po potrebi vložniku.

2. Agencija EFSA svoje mnenje pošlje 
Komisiji, državam članicam in vložniku.

Or. en

Obrazložitev

Vložnik je vedno pomemben dejavnik v postopku in bi moral biti obveščen v vseh fazah 
postopka.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V ustrezno utemeljenih primerih, kadar 
EFSA od vložnika zahteva dodatne 
informacije, se lahko devetmesečni rok iz 
odstavka 1 podaljša.

3. V ustrezno utemeljenih primerih, kadar 
agencija EFSA od vložnika zahteva 
dodatne informacije, se lahko 
devetmesečni rok iz odstavka 1 podaljša.

EFSA po posvetovanju z vložnikom določi 
rok, v katerem se navedene dodatne 
informacije lahko predložijo, in obvesti 
Komisijo o potrebnem dodatnem času.

EFSA po posvetovanju z vložnikom določi 
rok, v katerem je treba predložiti navedene 
dodatne informacije, in o tem obvesti 
Komisijo.

Če Komisija v osmih delovnih dneh od 
dneva, ko jo EFSA o tem obvesti, ne 
ugovarja, se devetmesečni rok iz odstavka 

Če Komisija v osmih delovnih dneh od 
dneva, ko jo EFSA o tem obvesti, ne 
ugovarja, se devetmesečni rok iz odstavka 
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1 avtomatično podaljša za navedeno 
dodatno obdobje. Komisija o podaljšanju 
obvesti države članice.

1 avtomatično podaljša za navedeno 
dodatno obdobje. Komisija o podaljšanju 
obvesti države članice.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če EFSA ne prejme dodatnih informacij 
iz odstavka 3 v dodatnem obdobju iz 
navedenega odstavka, dokončno oblikuje 
mnenje na podlagi že predloženih
informacij.

4. Če EFSA ne prejme dodatnih informacij 
iz odstavka 3 v dodatnem obdobju iz 
navedenega odstavka, oblikuje mnenje na 
podlagi razpoložljivih informacij.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. EFSA dodatne informacije iz odstavka 3 
da na voljo Komisiji in državam članicam.

6. EFSA da dodatne informacije iz
odstavkov 3 in 5 na voljo Komisiji in 
državam članicam.

Or. en
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Obrazložitev

Dodatne podatke je treba dati na voljo Komisiji in državam članicam.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v devetih mesecih od datuma 
objave mnenja agencije EFSA odboru iz 
člena 27(1) predloži osnutek izvedbenega 
akta o posodobitvi seznama Unije, ob 
upoštevanju:

1. Komisija v šestih mesecih od datuma 
objave mnenja agencije EFSA odboru iz 
člena 27(1) predloži osnutek izvedbenega 
akta o posodobitvi seznama Unije, ob 
upoštevanju:

(a) pogojev iz člena 6, kadar je to 
primerno;

(a) pogojev iz člena 6;

(b) vseh ustreznih določb prava Unije; (b) vseh ustreznih določb prava Unije;

(c) mnenja agencije EFSA; (c) mnenja agencije EFSA;

(d) vseh drugih upravičenih dejavnikov, ki 
so pomembni za obravnavano vlogo.

(d) vseh drugih upravičenih dejavnikov, ki 
so pomembni za obravnavano vlogo.

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 27(3).

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 27(3).

Or. en

Obrazložitev
Da bi bil postopek oddaje vlog učinkovitejši, je treba skrajšati roke posameznih faz postopka. 
Komisija običajno ne potrebuje devet mesecev za pripravo osnutka izvedbenega akta. Šest 
mesecev bi moralo zadostovati, saj člen 21 v zapletenih primerih omogoča ad hoc podaljšanje 
rokov. Iz člena 6 jasno izhaja, da se ne upoštevajo vedno vsi pogoji, zato je izraz „kadar je to 
primerno“ odveč in potencialno zavajajoč.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če Komisija agencije EFSA ne zaprosi 
za mnenje v skladu s členom 9(2), začne

2. Če Komisija agencije EFSA ne zaprosi 
za mnenje v skladu s členom 9(2), začne
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devetmesečni rok iz odstavka 1 teči od dne, 
ko Komisija prejme veljavno vlogo v 
skladu s členom 9(1).

šestmesečni rok iz odstavka 1 teči od dne, 
ko Komisija prejme veljavno vlogo v 
skladu s členom 9(1).

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil postopek oddaje vlog učinkovitejši, je treba skrajšati roke v posameznih fazah 
postopka. Komisija običajno ne potrebuje devet mesecev za pripravo osnutka izvedbenega 
akta. Šest mesecev bi moralo zadostovati, saj člen 21 v zapletenih primerih omogoča ad hoc 
podaljšanje rokov. 

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo 
upravnih in znanstvenih zahtev za vloge

Izvedbeni akti, s katerimi se določijo 
upravne in znanstvene zahteve za vloge

Komisija najpozneje do ... 24sprejme 
izvedbene akte v zvezi z:

Komisija najpozneje do ...24 sprejme 
izvedbene akte v zvezi z:

(a) vsebino, pripravo in predložitvijo vloge 
iz člena 9(1);

(a) vsebino, pripravo in predložitvijo vloge 
iz člena 9(1);

(b) ureditvijo preverjanja veljavnosti 
navedenih vlog;

(b) ureditvijo preverjanja veljavnosti 
navedenih vlog;

(c) vrsto informacij, ki morajo biti 
vključene v mnenje agencije EFSA v 
skladu s členom 10.

(c) vrsto informacij, ki morajo biti 
vključene v mnenje agencije EFSA v 
skladu s členom 10.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
27(3).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
27(3).

____________________ ____________________
24 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 
datum: 24 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

24 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 
datum: 24 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da popravi terminologijo. 

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priglasitev tradicionalnih živil iz tretjih 
držav

Priglasitev tradicionalnih živil iz tretjih 
držav

Vložnik, ki namerava dati na trg Unije 
tradicionalno živilo iz tretje države, to 
priglasi Komisiji.

Vložnik, ki namerava dati na trg Unije 
tradicionalno živilo iz tretje države lahko
to priglasi Komisiji.

Priglasitev vključuje naslednje informacije: Priglasitev vključuje naslednje informacije:

(-a) ime in naslov vložnika;

(a) ime in opis tradicionalnega živila; (a) ime in opis tradicionalnega živila;

(b) njegovo sestavo; (b) njegovo sestavo;

(c) državo izvora živila; (c) državo izvora živila;

(d) dokumentacijo o dolgi tradiciji varne 
uporabe živila v tretji državi;

(d) dokumentacijo o dolgi tradiciji varne 
uporabe živila v tretji državi;

(e) po potrebi pogoje uporabe in posebne 
zahteve za označevanje, ki ne zavajajo 
potrošnika.

(e) po potrebi pogoje uporabe in posebne 
zahteve za označevanje, ki ne zavajajo 
potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da lahko vložnik izvede običajni postopek prijave za novo živilo, če 
na primer ni zadostnih dokazov za varno uporabo živila v tretji državi.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek za tradicionalna živila iz tretjih Postopek za priglasitev dajanja na trg za
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držav tradicionalna živila iz tretjih držav

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da popravi terminologijo.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija državam članicam in agenciji 
EFSA nemudoma posreduje veljavno 
priglasitev iz člena 13.

1. Komisija državam članicam in agenciji 
EFSA v enem mesecu posreduje veljavno 
priglasitev iz člena 13.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil postopek oddaje vlog učinkovitejši, bi bilo treba skrajšati roke v posameznih fazah 
postopka.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V štirih mesecih po tem, ko Komisija v 
skladu z odstavkom 1 posreduje veljavno 
priglasitev, lahko država članica ali EFSA 
Komisiji na podlagi znanstvenih dokazov
predloži utemeljene pripombe glede 
varnosti zadevnega tradicionalnega živila, 
ki je namenjeno dajanju na trg Unije.

2. V štirih mesecih po tem, ko Komisija v 
skladu z odstavkom 1 posreduje veljavno 
priglasitev, lahko država članica ali 
agencija EFSA Komisiji predloži 
utemeljene pripombe glede varnosti 
zadevnega tradicionalnega živila, ki je 
namenjeno dajanju na trg Unije, če utegne 
to živilo povzročiti tveganje za zdravje 
ljudi.

Or. en
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Obrazložitev

Preprečiti je treba, da veljavne priglasitve zaradi nepotrebno obsežnih zahtev glede dokazov 
ne bi dosegle trga.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija obvesti države članice, agencijo
EFSA in vložnika o rezultatih postopka iz 
odstavka 2.

Komisija vložnika obvesti o vsaki 
utemeljeni pripombi glede varnosti, takoj 
ko je ta predložena. Države članice,
agencija EFSA in vložnik so obveščeni o 
rezultatih postopka iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Vložnik bi moral imeti možnost, da začne pripravljati postopek odobritve, takoj ko je jasno, 
da bo ta potreben. 

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar v roku, določenem v odstavku 2, ni 
utemeljenih pripomb glede varnosti v 
skladu z navedenim odstavkom, Komisija 
odobri dajanje zadevnega tradicionalnega 
živila na trg Unije in nemudoma posodobi 
seznam Unije.

Kadar v roku, določenem v odstavku 2, ni 
utemeljenih pripomb glede varnosti v 
skladu z navedenim odstavkom, Komisija 
odobri dajanje zadevnega tradicionalnega 
živila na trg Unije in v enem mesecu
posodobi seznam Unije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil postopek oddaje vlog učinkovitejši, bi bilo treba skrajšati roke v posameznih fazah 
postopka. 
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Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so Komisiji predložene znanstveno
utemeljene pripombe glede varnosti v 
skladu z odstavkom 2, Komisija ne odobri 
dajanja zadevnega tradicionalnega živila na 
trg niti ne posodobi seznama Unije.

Če so Komisiji predložene utemeljene 
pripombe glede varnosti v skladu z 
odstavkom 2, Komisija ne odobri dajanja 
zadevnega tradicionalnega živila na trg niti 
ne posodobi seznama Unije.

Or. en

Obrazložitev

Beseda „znanstveno“ je glede na predlog spremembe k odstavku 2 istega člena odveč.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vloga iz člena 14(5) poleg že predloženih 
informacij v skladu s členom 13 vključuje 
dokumentacijo o utemeljenih pripombah 
glede varnosti, predloženih v skladu s 
členom 14(5).

Vloga iz drugega pododstavka člena 14(5) 
poleg že predloženih informacij v skladu s 
členom 13 vključuje dokumentacijo o 
utemeljenih pripombah glede varnosti, 
predloženih v skladu s členom 14(5).

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 
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Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V ustrezno utemeljenih primerih, kadar 
EFSA od vložnika zahteva dodatne 
informacije, se lahko šestmesečni rok iz 
odstavka 1 podaljša.

4. V ustrezno utemeljenih primerih, kadar 
agencija EFSA od vložnika zahteva 
dodatne informacije, se lahko šestmesečni 
rok iz odstavka 1 podaljša.

EFSA po posvetovanju z vložnikom določi 
rok, v katerem se navedene dodatne 
informacije lahko predložijo, in obvesti 
Komisijo o potrebnem dodatnem času.

Agencija EFSA po posvetovanju z 
vložnikom določi rok, v katerem je treba 
predložiti navedene dodatne informacije, in
o tem obvesti Komisijo.

Če Komisija v osmih delovnih dneh od 
dneva, ko jo EFSA o tem obvesti, ne 
ugovarja, se šestmesečni rok iz odstavka 1 
avtomatično podaljša za navedeno dodatno 
obdobje. Komisija o podaljšanju obvesti 
države članice.

Če Komisija v osmih delovnih dneh od 
dneva, ko jo agencija EFSA o tem obvesti, 
ne ugovarja, se šestmesečni rok iz odstavka 
1 avtomatično podaljša za navedeno 
dodatno obdobje. Komisija o podaljšanju 
obvesti države članice.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če EFSA ne prejme dodatnih informacij 
iz odstavka 4 v dodatnem obdobju iz 
navedenega odstavka, dokončno oblikuje 
mnenje na podlagi že predloženih
informacij.

5. Če agencija EFSA ne prejme dodatnih 
informacij iz odstavka 4 v dodatnem 
obdobju iz navedenega odstavka, dokončno 
oblikuje mnenje na podlagi razpoložljivih
informacij.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V takih primerih EFSA svoje mnenje poda 
v roku šestih mesecev, določenem v 
odstavku 1. 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev tradicionalnega živila iz tretje 
države in posodobitev seznama Unije

Odobritev tradicionalnega živila iz tretje 
države in posodabljanje seznama Unije

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v treh mesecih od datuma 
objave mnenja agencije EFSA predloži 
odboru iz člena 27(1) osnutek izvedbenega 
akta o odobritvi dajanja tradicionalnega 
živila iz tretje države na trg Unije in
posodobitvi seznama Unije, pri čemer 
upošteva naslednje:

1. Komisija v treh mesecih od datuma 
objave mnenja agencije EFSA predloži 
odboru iz člena 27(1) osnutek izvedbenega 
akta o odobritvi dajanja tradicionalnega 
živila iz tretje države na trg Unije in
posodobi seznam Unije, pri čemer 
upošteva naslednje:

(a) pogoje iz člena 6, kadar je to primerno; (a) pogoje iz člena 6;

(b) vse ustrezne določbe prava Unije; (b) vse ustrezne določbe prava Unije;

(c) mnenje agencije EFSA; (c) mnenje agencije EFSA;

(d) vse druge upravičene dejavnike, ki so 
pomembni za obravnavano vlogo.

(d) vse druge upravičene dejavnike, ki so 
pomembni za obravnavano vlogo.

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 27(3).

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 27(3).

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. Iz člena 6 je razvidno, da se ne uporabljajo 
vedno vsi pogoji, zato je izraz „kadar je to primerno“ odveč in potencialno zavajajoč.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
Komisija konča postopek odobritve in ne 
nadaljuje z načrtovano posodobitvijo v 
kateri koli fazi postopka, če oceni, da 
takšna posodobitev ni upravičena.

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
Komisija konča postopek odobritve in ne 
nadaljuje z načrtovano posodobitvijo v 
kateri koli fazi postopka, če oceni, da 
takšna posodobitev ni upravičena.

Če je primerno, upošteva mnenja držav 
članic in agencije EFSA ter vse druge 

Če je primerno, Komisija upošteva mnenja 
držav članic in agencije EFSA ter vse 
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upravičene dejavnike, ki so pomembni za 
obravnavano posodobitev.

druge upravičene dejavnike, ki so 
pomembni za obravnavano posodobitev.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za črtanje tradicionalnega živila iz tretje 
države s seznama Unije ali za dodajanje, 
črtanje ali spreminjanje pogojev,
specifikacij ali omejitev, ki veljajo za 
vključitev tradicionalnega živila iz tretje 
države na seznam Unije, se uporabljajo 
členi 9 do 12.

Za črtanje tradicionalnega živila iz tretje 
države s seznama Unije ali za dodajanje, 
črtanje ali spreminjanje specifikacij,
pogojev uporabe, dodatnih posebnih 
zahtev za označevanje ali za spremljanje 
uporabe po dajanju na trg, ki veljajo za 
vključitev tradicionalnega živila iz tretje 
države na seznam Unije, se uporabljajo 
členi 9 do 12.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeno pooblastilo v zvezi z določitvijo 
upravnih in znanstvenih zahtev za 
tradicionalna živila iz tretjih držav

Izvedbeni akti, ki določajo upravne in
znanstvene zahteve za tradicionalna živila 
iz tretjih držav

Komisija do... 25 sprejme izvedbene akte v 
zvezi z:

Komisija do...25 sprejme izvedbene akte v 
zvezi z:
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(a) vsebino, pripravo in predložitvijo 
priglasitve v skladu s členom 13 in vloge v 
skladu s členom 14(5);

(a) vsebino, pripravo in predložitvijo 
priglasitve v skladu s členom 13 in vloge v 
skladu s členom 14(5);

(b) ureditvijo preverjanja veljavnosti 
navedenih priglasitev in vlog;

(b) ureditvijo preverjanja veljavnosti 
navedenih priglasitev in vlog;

(c) posameznimi stopnjami postopka za 
izmenjavo informacij z državami članicami 
in agencijo EFSA za predložitev 
utemeljenih pripomb glede varnosti iz 
člena 14(2), (4) in (5);

(c) posameznimi stopnjami postopka za 
izmenjavo informacij z državami članicami 
in agencijo EFSA za predložitev 
utemeljenih pripomb glede varnosti iz 
člena 14(2), (4) in (5);

(d) vrsto informacij, ki morajo biti 
vključene v mnenje agencije EFSA v 
skladu s členom 16.

(d) vrsto informacij, ki morajo biti 
vključene v mnenje agencije EFSA v 
skladu s členom 16.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
27(3).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
27(3).

____________________ ____________________
25 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 
datum: 24 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

25 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 
datum: 24 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da popravi terminologijo.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija ne prejme dodatnih informacij 
iz odstavka 1 v podaljšanem roku iz 
navedenega odstavka, ukrepa na podlagi že 
predloženih informacij.

Če Komisija ne prejme dodatnih informacij 
iz odstavka 1 v podaljšanem roku iz 
navedenega odstavka, ukrepa na podlagi
razpoložljivih informacij.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podaljšanje rokov Ad hoc podaljšanje rokov

V izjemnih okoliščinah lahko Komisija 
podaljša roke iz členov 10(1), 11(1) ali (2), 
16(1) in 17(1) na lastno pobudo ali po 
potrebi na zahtevo agencije EFSA, če to 
opravičuje narava obravnavane zadeve.

V izjemnih okoliščinah lahko Komisija 
podaljša roke iz členov 10(1), 11(1) ali (2), 
16(1) in 17(1) na lastno pobudo ali po 
potrebi na zahtevo agencije EFSA, če
ustrezno podaljšanje upravičuje narava 
obravnavane zadeve.

V takih primerih Komisija o podaljšanju in 
razlogih zanj obvesti države članice in 
vložnika.

V takih primerih Komisija o podaljšanju in 
razlogih zanj obvesti vložnika in države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Na splošno bi moralo biti podaljšanje izredne narave in ustrezno. Najprej je treba o 
podaljšanju obvestiti vložnika.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a

Uskladitev rokov z Uredbo (ES) št. 
1924/2006

Če vložnik zahteva varstvo podatkov v 
skladu s členom 24 te uredbe in členom 
21 Uredbe (ES) št. 1924/2006, lahko 
Komisija spremeni roke iz členov 10(1), 
11(1) or (2), 16(1) in 17(1), da bi jih 
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uskladila z roki iz Uredbe (ES) št. 
1924/2006 in da bi obdobji za varstvo 
podatkov potekali sočasno. V takšnem 
primeru se Komisija, preden sprejme 
odločitev o uskladitvi, o tem posvetuje z 
vložnikom.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo postopek odobritve za nova živila postal centraliziran, si bo Komisija lahko 
prizadevala za sočasno izvajanje obeh postopkov. Zaželeno je, da bi obe obdobji za varstvo 
podatkov potekali sočasno, kar bi vložnikom zagotovilo pravno varnost. Komisija bi se 
morala o tem posvetovati z vložnikom, saj bi časovna uskladitev postopkov utegnila povzročiti 
precejšnjo zamudo pri enem od postopkov, česar si vložnik morda ne želi.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaupnost vloge za posodobitev seznama 
Unije

Zaupnost vloge za posodabljanje seznama 
Unije

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vložniki lahko zahtevajo zaupno 
obravnavanje nekaterih informacij, 
predloženih v skladu s to uredbo, če lahko 
razkritje takih informacij znatno škoduje 

1. Vložniki lahko zahtevajo zaupno 
obravnavanje nekaterih informacij, 
predloženih v skladu s to uredbo, če lahko 
razkritje takih informacij škoduje 
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njihovemu konkurenčnemu položaju. njihovemu konkurenčnemu položaju.

Or. en

Obrazložitev

Od vložnikov se ne bi smelo zahtevati, da dokažejo znatno škodo za svoj konkurenčni položaj, 
če želijo varstvo podatkov. To je previsok prag in bo za vložnike deloval odvračalno.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1 vložniki 
navedejo, za katere predložene informacije 
želijo zaupno obravnavo, in zagotovijo vse 
potrebne informacije za utemeljitev svoje 
zahteve po zaupni obravnavi. V takih 
primerih se poda preverljiva utemeljitev.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice. 

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potem ko so vložniki seznanjeni s 
stališčem Komisije, lahko v treh tednih 
umaknejo svojo vlogo, da ohranijo 
zaupnost predloženih informacij.

Ko se posreduje stališče Komisije glede 
vloge, se zaupnost spoštuje še tri tedne, če 
bi želel vložnik vlogo umakniti.

Zaupnost je zagotovljena do poteka 
navedenega roka.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da imajo vložniki še tri tedne pravico do zaupnosti, če bi želeli umakniti vlogo.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po poteku roka iz odstavka 3 lahko
Komisija po posvetu z vložniki odloči, 
katere informacije lahko ostanejo zaupne, 
ter v primeru sprejete odločitve o tem 
obvesti države članice in vložnike.

Po poteku roka iz odstavka 3 in če vložnik 
ni umaknil vloge, Komisija ob resnem 
upoštevanju zahteve vložnika odloči, 
katere informacije ostanejo zaupne, ter v 
primeru sprejete odločitve o tem obvesti 
države članice in vložnika.

Vendar pa zaupna obravnava ne velja za 
naslednje podatke:

Vendar pa zaupna obravnava ne velja za 
naslednje podatke:

(a) ime in naslov vložnika; (a) ime in naslov vložnika;

(b) ime in opis novega živila; (b) ime in opis novega živila;

(c) predlagana uporaba novega živila; (c) predlagani pogoji uporabe novega 
živila;

(d) povzetek študij, ki jih je predložil 
vložnik;

(d) povzetek študij, ki jih je predložil 
vložnik;

(e) če je primerno, analitske metode. (e) rezultati študij, opravljenih za prikaz 
varnosti živila.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala vloge obravnavati zaupno, razen v jasno opredeljenih primerih iz tega 
člena. Analitske metode bi morale biti zaupne zaradi tržno občutljive narave podatkov.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če vložnik umakne ali je umaknil svojo (Ne zadeva slovenske različice.)



PR\1036384SL.doc 53/60 PE537.480v02-00

SL

vlogo, Komisija, države članice in EFSA 
ne razkrijejo zaupnih informacij, tudi tistih, 
o zaupnosti katerih se mnenji Komisije in 
vložnika razhajata.

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice. 

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uporaba odstavkov 1 do 6 ne vpliva na 
izmenjavo informacij o vlogi med 
Komisijo, državami članicami in agencijo 
EFSA.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice. 

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko zaradi varnosti živil in 
ob upoštevanju mnenja agencije EFSA
zahteva spremljanje po dajanju novega
živila na trg, s čimer zagotovi, da se pri 
uporabi odobrenega novega živila 
upoštevajo varne meje.

1. Komisija lahko zaradi varnosti živil in 
ob upoštevanju mnenja agencije EFSA
določi zahteve za spremljanje živila, po 
tem ko je dano na . Te zahteve so ustrezno 
utemeljene in lahko vključujejo, za vsak 
primer posebej, opredelitev ustreznih 
nosilcev živilske dejavnosti.

2. Nosilci živilske dejavnosti takoj 
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obvestijo Komisijo o:

(a) vseh znanstvenih ali tehničnih 
informacijah, ki bi lahko vplivale na 
oceno varnosti pri uporabi novega živila;

(b) vsaki prepovedi ali omejitvi v kateri 
koli tretji državi, v kateri je novo živilo 
dano na trg.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje po dajanju na trg in zahteve po dodatnih informacijah bi bilo treba obravnavati 
ločeno. Besedilo novega člena 23 odraža besedilo, ki ga predlaga Svet, vendar je dodan izraz 
„ustrezno utemeljene“, da bi prikazali, da se te zahteve uporabljajo le v izjemnih okoliščinah.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23a

Zahteve po dodatnih informacijah

Vsak nosilec živilske dejavnosti, ki da na 
trg novo živilo, Komisijo nemudoma 
obvesti o:

(a) kakršnih koli novih znanstvenih ali 
tehničnih informacijah, ki bi lahko 
vplivale na oceno varnosti pri uporabi 
novega živila;

(b) vsaki prepovedi ali omejitvi v kateri 
koli tretji državi, v kateri je novo živilo 
dano na trg.

Komisija da te informacije na voljo 
državam članicam.

Or. en
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Obrazložitev

Zahteve po dodatnih informacijah in spremljanje po dajanju na trg bi bilo treba obravnavati 
ločeno.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na zahtevo vložnika, podprto z
ustreznimi in preverljivimi informacijami, 
vključenimi v vlogo v skladu s 
členom 9(1), se novi znanstveni dokazi ali 
znanstveni podatki v podporo vlogi v 
obdobju petih let od datuma odobritve in 
vključitve novega živila na seznam Unije
ne smejo uporabiti v korist poznejše vloge 
brez privolitve predhodnega vložnika.

1. Na zahtevo vložnika, podprto z 
ustreznimi in preverljivimi informacijami, 
vključenimi v vlogo v skladu s 
členom 9(1), se novi znanstveni dokazi ali 
znanstveni podatki v podporo vlogi v 
obdobju petih let od datuma odobritve 
novega živila ne smejo uporabiti v korist 
poznejše vloge brez privolitve prvotnega
vložnika.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Varstvo podatkov je zagotovljeno, kadar so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

Komisija zagotovi varstvo podatkov, kadar 
so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) predhodni vložnik je nove znanstvene 
dokaze ali znanstvene podatke v času 
vložitve prve vloge označil kot pravno 
zaščitene;

(a) prvotni vložnik je nove znanstvene 
dokaze ali znanstvene podatke v času 
vložitve prve vloge označil kot pravno 
zaščitene, ne glede na to, ali so podatki 
objavljeni v znanstveni publikaciji;

(b) predhodni vložnik je imel v času prve 
vloge izključno pravico sklicevanja na 
pravno zaščitene znanstvene dokaze ali 

(b) prvotni vložnik je imel v času prve 
vloge izključno pravico sklicevanja na 
pravno zaščitene znanstvene dokaze ali 
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podatke in podatke in

(c) novo živilo ne bi bilo odobreno, če
predhodni vložnik ne bi predložil pravno 
zaščitenih znanstvenih dokazov ali 
podatkov.

(c) novo živilo ne bi bilo odobreno, če
prvotni vložnik ne bi predložil pravno 
zaščitenih znanstvenih dokazov ali 
podatkov.

Vendar pa se lahko predhodni in poznejši 
vložnik strinjata, da se lahko uporabijo taki 
znanstveni dokazi in podatki.

Vendar pa se lahko predhodni in poznejši 
vložnik strinjata, da se lahko uporabijo taki 
znanstveni dokazi in podatki.

Or. en

Obrazložitev

Varstvo podatkov bi moralo biti odobreno v primerih, ko so študije objavljene v znanstvenih 
publikacijah. Za inovacije je izjemno pomembno, da industrija tesno sodeluje z znanstveniki 
in akademiki. Določbe o podatkih ne bi smele škodovati sodelovanju med njimi. Uskladitev s 
ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dejstvo, da je dajanje novega živila na 
trg Unije odobreno le vložniku iz točke (c) 
v obdobju varovanja podatkov, razen če 
poznejši vložnik pridobi odobritev za novo 
živilo brez sklicevanja na pravno zaščitene 
znanstvene dokaze ali podatke, ki jih je kot 
take označil predhodni vložnik, ali s 
privolitvijo predhodnega vložnika;

(d) dejstvo, da je dajanje novega živila na 
trg Unije odobreno le vložniku iz točke (c) 
v obdobju varovanja podatkov, razen če 
poznejši vložnik pridobi odobritev za novo 
živilo brez sklicevanja na pravno zaščitene 
znanstvene dokaze ali podatke, ki jih je kot 
take označil predhodni vložnik, ali s 
privolitvijo prvotnega vložnika;

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.



PR\1036384SL.doc 57/60 PE537.480v02-00

SL

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znanstveni dokazi ali podatki, ki se 
varujejo v skladu s členom 24 ali za katere 
je obdobje varovanja podatkov iz 
navedenega člena poteklo, ne bodo
ponovno varovani.

2. Za znanstvene dokaze ali podatke, ki se 
varujejo v skladu s členom 24 ali za katere 
je obdobje varovanja podatkov iz 
navedenega člena poteklo, ne bo odobreno
ponovno varovanje.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje
Pravila Unije o novih živilih so bila določena 15. maja 1997, ko je začela veljati Uredba (ES) 
št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta, in z Uredbo Komisije (ES) št. 1852/2001. Nosilci 
živilske dejavnosti, deležniki iz živilske industrije in oblikovalci politik v institucijah Unije so 
ugotovili, da je za vsako novo živilo ali novo živilsko sestavino potrebna odobritev pred 
dajanjem na trg, da bi ohranili visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov, ki 
jih evropski državljani pričakujejo. 
Nihče pa ni mogel predvideti bistvenega znanstvenega in tehnološkega napredka v sektorju 
hrane v tem obdobju, zaradi katerega je vprašljiva ustreznost obstoječe opredelitve novih živil 
iz Uredbe (ES) št. 258/97. Od začetka veljavnosti uredbe je bila razvita široka paleta novih 
živil in novih živilskih sestavin, med drugim živila, ki vsebujejo mikroorganizme, glive ali 
alge ali so iz njih sestavljena ali proizvedena, ali živila z namenoma spremenjeno prvotno 
molekulsko strukturo. Obstoječa opredelitev novih živil teh vrst živil in živilskih sestavin ne 
zajema.   
Zato je sprememba opredelitve v uredbi očitno potrebna. Komisija je v svojem predlogu leta 
2008 predlagala revizijo uredbe, vendar se je kljub precejšnjemu strinjanju v spravnem 
odboru vključitev dajanja na trg za živila, pridelana iz kloniranih živali, izkazala za preveč 
kontroverzno in političen dogovor ni bil sklenjen. Decembra 2013 je Komisija ponovno 
predlagala revizijo obstoječe uredbe, pri čemer je vključila področja, na katerih je bil dogovor 
sklenjen v spravnem odboru, izključila pa vprašanje kloniranja in na to temo pripravila dva 
ločena predloga.
Razjasnitev področja uporabe in opredelitev novih živil tako ostaja odprto vprašanje. Vendar 
to ni edino vprašanje, pri katerem je potreben nadaljnji nadzor. Poleg področja uporabe in 
opredelitve je pomembno vprašanje, ali je racionalizacijo postopkov odobritve mogoče doseči 
s predlogi Komisije in ali določbe o varstvu podatkov zadostujejo za spodbuditev inovacij in 
konkurenčnosti v evropski živilski industriji.
Opredelitev, racionalizacija postopka odobritve in stroge določbe o varstvu podatkov niso 
edina, ampak glavna področja, kjer imam pomisleke glede predloga Komisije, in so zato v 
osredju mojih predlogov sprememb.

Vsebina, namen in področje uporabe
Namen Uredbe (ES) št. 258/97 je bil uvesti oceno varnosti pred dajanjem na trg za nekatere 
dobro opredeljene kategorije proizvodov, da nobeno novo živilo, ki bi bilo dano na trg, ne bi 
negativno vplivalo na zdravje ljudi, interese potrošnikov ali delovanje notranjega trga. Uredba 
o novih živilih naj tudi ne bi po nepotrebnem obremenjevala novih živilskih proizvodov iz 
obstoječih sestavin, ki so na trg prišle po 15. maju 1997. 
Novi predlog Komisije ohranja določbo, da novo živilo pomeni živilo ali živilsko sestavino, 
dano na trg, ki se pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 258/97 ni v večjem obsegu 
uporabljala za prehrano ljudi. V novem predlogu ni več jasno opredeljenih kategorij novih 
živil. Naštete kategorije se uporabljajo le kot primeri in ne kot izčrpen seznam novih živil.
Po obsežnih posvetovanjih z lokalnimi proizvajalci, strokovnjaki v sektorju in nosilci živilske 
dejavnosti je jasno, da je predlagana opredelitev v celoti neustrezna, da ji manjka pravne 
varnosti ter da nista pojasnjena področje uporabe in opredelitev novih živil, kar je glavni 
namen novega predloga Komisije. Čeprav je namen Komisije, da koncept novih živil razširi 
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na vse vrste živilskih inovacij, pohvalen, je umik kategorij povzročil veliko nelagodje, saj se 
številni deležniki sprašujejo, ali bo opredelitev delovala retroaktivno za vsa posamezna živila, 
ki so bila dana na trg po 15. maju 1997, in ali bodo države članice ali njihovi tržni konkurenti 
lahko pravno izpodbijali takšne proizvode.
Vsi deležniki iz živilske industrije so se strinjali, da je nova opredelitev neustrezna, vendar so 
imeli različne predloge o tem, kako bi jo lahko nadomestili. Ker je treba priznati znanstveni in 
tehnološki razvoj v živilski industriji in izboljšati pravno varnost, menim, da bi bilo najbolj 
smotrno ponovno uvrstiti kategorije novih živil v posodobljeni obliki, da bi bila uredba o 
novih živilih ustrezna tudi ob prihodnjih nepričakovanih spremembah v sektorju.
Zato sem vložil predloge sprememb o ponovni uvedbi kategorij živil in novih kategorij za 
živila z novo ali namensko spremenjeno prvotno molekulsko strukturo, živila, ki vsebujejo 
mikroorganizme, glive ali alge ali so iz njih sestavljena ali proizvedena, ter živila, ki 
vsebujejo rastline ali živali ali so iz njih sestavljena ali proizvedena, da bi bila ureditev 
prilagojena tehnološkemu napredku in novim vrstam živil, ki vstopajo na trg Unije. 

Racionalizacija postopka odobritve
Eden od navedenih ciljev Komisije v novem predlogu je poenostavitev in racionalizacija 
regulativnega postopka, s čimer se zmanjšuje upravno breme za vložnike, organe držav članic 
in Komisijo.
Obstoječi postopek odobritve pred dajanjem na trg je deležen kritik, ker je predrag in predolg, 
raziskave pa kažejo, da so v povprečju potrebna tri leta, preden se novo živilo začne 
uporabljati. Dejstvo, da bi moral vlogo obravnavati ustrezen organ države članice, nato pa še 
Komisija, pomeni nepotrebno podvajanje časa in virov pri vsaki vlogi. 
Komisija je ustrezno ugotovila, da velike zamude v postopku ter stroški, povezani z oddajo 
vloge, ovirajo inovacije ter udeležbo malih in srednjih podjetij. Poenostavitev in 
racionalizacija postopka odobritve sta dobrodošla, vendar se bojim, da predlog Komisije ne 
bo bistveno zmanjšal časa, ki ga porabijo vložniki.  
Predloge sprememb sem vložil na mestih, kjer menim, da bo postopek oddaje vlog lahko 
učinkovitejši, če bodo roki za različne faze postopka določeni ali skrajšani. Na primer, če 
Komisija od Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) zahteva mnenje, bi ji morala 
veljavno vlogo za novo živilo posredovati v enem mesecu in ne v nedoločenem časovnem 
obdobju. Podobno menim, da je treba zmanjšati število mesecev, ki jih ima Komisija na voljo 
za predložitev osnutka izvedbenega akta Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje 
živali, da bo postopek bolj časovno učinkovit. 
Uvedba teh rokov bo okrepila učinkovitost postopka odobritve, obenem pa bodo ti roki 
dodaten vir varnosti za vložnike, države članice in Komisijo. Predlogi sprememb prav tako 
ohranjajo določeno mero prožnosti za Komisijo in agencijo EFSA, saj imata možnost, da po 
potrebi ustrezno podaljšata roke v postopku odobritve. Takšna podaljšanja bi morala biti bolj 
izjema kot pravilo.

Varstvo podatkov 
Čeprav bo racionaliziran postopek zagotovo zmanjšal stroške vložnikov, lahko postopek 
vseeno pomeni visoke stroške, še zlasti, če je vložnik razvil nove tehnike proizvodnje in nove 
znanstvene metode ali je celo moral zbrati ustrezne podatke za izpolnitev določbe o dolgi 
tradiciji varne uporabe, ki se uporablja za tradicionalna živila iz tretjih držav.  
Vložnikova sredstva bi morala biti zato ustrezno zaščitena, če želimo nosilce živilske 
dejavnosti spodbujati k izboljšanju konkurenčnosti in inovacij v sektorju. V skladu s 
predlogom Komisije si lahko vložnik zagotovi petletno varstvo podatkov za inovativne 
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proizvode. Strog režim varstva podatkov je potreben kot odziv na generičen postopek 
odobritve, ki ga je ustvarila Komisija in v skladu s katerim bo uspešna odobritev novega 
živila konkurentu omogočila, da na trg da podobno živilo ali živilsko sestavino. 
Premik od stvarne enakovrednosti v sedanji uredbi h generičnim odobritvam v novem 
predlogu lahko zagotovi spodbudo za inovacije. Kljub temu pa predlog v sedanji obliki 
ogroža pogosto neprecenljiv prispevek, ki je dosežen s sodelovanjem med znanstveniki iz 
raziskovalnih inštitutov ali univerzami in vložniki. Varstvo podatkov bi moralo biti 
zagotovljeno v primeru objav študij v znanstvenih publikacijah na podoben način kot v 
režimih varstva podatkov v ZDA, da bi spodbujali pozitivne delovne odnose in jih ne bi 
dušili.
Poleg tega je bila pri pregledu ocene učinka Komisije iz leta 2008, ki je bila predstavljena 
Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ugotovljena možnost konflikta med 
uredbama (ES) št. 258/97 in (ES) št. 1924/2006, saj lahko vložnik zaprosi za odobritev 
novega živila in z njim povezanih zdravstvenih trditev, določbe obeh uredb pa upravičujejo 
varstvo podatkov. Čeprav sprememba Uredbe (ES) št. 1924/2006 ni v področju urejanja tega 
predloga, menim, da bi si morala Komisija na vso moč prizadevati, da bi bili postopki 
odobritve v takšnih primerih sočasni, tako da bi se vložniki, ki bi bili uspešni v okviru ene 
uredbe, izognili nepotrebnim zamudam v okviru druge. 
Strog režim varstva podatkov ne bi smel oškodovati povečane preglednosti postopka 
odobritve, zato sem predlagal, da bi morala Komisija objaviti natančne smernice za morebitne 
vložnike ter v vsaki fazi postopka vložnike in organe držav članic obveščati o napredku. 

Zaključek 
Revizija uredbe o novih živilih je očitno smiselna in potrebna glede na znanstveni in 
tehnološki napredek v živilski industriji od 15. maja 1997. Živilski sektor je med najbolj 
konkurenčnimi in inovativnimi sektorji na notranjem trgu Unije, zato je ustrezno, da 
zakonodaja odraža novo stanje. 
Po obsežnih posvetovanjih z lokalnimi proizvajalci, strokovnjaki v sektorju in nosilci živilske 
dejavnosti je jasno, da so tri najpomembnejša področja opredelitev novih živil, racionalizacija 
postopka odobritve in stroge določbe o varstvu podatkov. V kompleksni in tehnični domeni 
novih živil deležniki najbolj potrebujejo učinkovit postopek, ki bo zagotavljal varnost in 
ustrezno zaščito njihovih proizvodov. Menim, da predlogi sprememb v tem poročilu pomenijo 
smiselne in izvedljive spremembe predloga Komisije, obenem pa je upoštevana želja Sveta po 
večji jasnosti v prihodnji uredbi o novih živilih..


