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9. 6. 2010 A7-0109/329 

Predlog spremembe  329 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 51 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(51) Za poenostavitev in pospešitev 

postopka je treba Komisijo pooblastiti za 

sprejetje izvedbenih ukrepov tehnične 

narave. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo ni več ustrezno in se nadomešča z novim (glej uvodno izjavo 53a spodaj). 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

9. 6. 2010 A7-0109/330 

Predlog spremembe  330 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 52 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(52) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 

uredbe, je treba sprejeti v skladu s 

Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 

28. junija 1999 o določitvi postopkov za 

uresničevanje Komisiji podeljenih 

izvedbenih pooblastil. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo ni več ustrezno in se nadomešča z novim (glej uvodno izjavo 53a spodaj). 
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9. 6. 2010 A7-0109/331 

Predlog spremembe  331 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 53 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(53) Komisiji je treba dodeliti pooblastila 

zlasti za spremembo in posodobitev prilog 

k tej uredbi. Ker navedeni ukrepi veljajo 

za splošno področje uporabe in so 

oblikovani, da spremenijo nebistvene 

elemente te uredbe ter dopolnijo to uredbo 

z dodajanjem novih nebistvenih 

elementov, jih je treba sprejeti v skladu z 

regulativnim postopkom s pregledom, ki 

ga določa člen 5a Sklepa 1999/468/ES. 

(53) Komisijo je treba pooblastiti, da 

sprejema delegirane akte v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija med pripravljalnimi deli 

ustrezno posvetuje, tudi na strokovni 

ravni. 

Or. en 

Obrazložitev 

Standardno besedilo EP v zvezi z delegiranimi akti od sprejetja besedila o hišnih živalih 

(http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/fr/pid/2335) 
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9. 6. 2010 A7-0109/332 

Predlog spremembe  332 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 53 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (53a) Da bi se zagotovili enotni pogoji za 

izvajanje, je treba Komisiji podeliti 

izvedbena pooblastila za sprejetje 

tehničnih smernic za obrazložitev 

seznama sestavin, ki povzročajo alergije 

ali preobčutljivost ter za določitev datuma 

najkrajšega trajanja, in sicer v skladu z 

mnenjem o nacionalnih določbah, ki jih 

sprejmejo države članice. 

 V skladu s členom 291 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije se pravila in 

splošna načela, ki se nanašajo na 

mehanizme, s katerimi države članice 

nadzirajo Komisijo pri izvajanju 

izvedbenih pooblastil, vnaprej določijo z 

uredbo, sprejeto po rednem zakonodajnem 

postopku. Do sprejetja nove uredbe, do 

katerega mora priti čim prej, morajo 

države članice izvajati nadzor v skladu z 

določbami sklepa Sveta 1999/468/ES z 

dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov 

za uresničevanje Komisiji podeljenih 
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izvedbenih pooblastil
1
, z izjemo 

zakonodajnega postopka s pregledom, za 

katerega to ne velja, če so te določbe 

skladne s spremenjenimi pogodbami. 

Sklicevanje na te določbe je treba 

zamenjati s sklicevanjem na pravila in 

načela iz nove uredbe takoj, ko ta začne 

veljati. 

 1
 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojasnjujemo, da bodo obstoječa pravila za komitologijo veljala, dokler uredba ne bo 

usklajena z novimi izvedbenimi določbami v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije.  

 

Predlagano besedilo se uporablja tudi v osnutku poročila predloga uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta glede dajanja na trg in uporabe biocidnih pripravkov. 
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9. 6. 2010 A7-0109/333 

Predlog spremembe  333 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 10 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko spremeni Prilogo III. 

Navedeni ukrepi, katerih namen je 

sprememba nebistvenih elementov te 

uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 

skladu z regulativnim postopkom s 

pregledom iz člena 49(4). 

2. Komisija lahko spremeni Prilogo III z 

delegiranimi akti v skladu s členom 49a in 

pogoji iz členov 49b in 49c. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagani regulativni postopek s pregledom (nujni postopek) je nadomestil postopek 

delegiranih aktov iz člena 290 PDEU. 
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9. 6. 2010 A7-0109/334 

Predlog spremembe  334 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 14 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v posebno zakonodajo 

Skupnosti, ki se uporablja za posebna 

živila v zvezi z zahtevami iz člena 9(1)(a) 

do (k), so obvezni podatki iz člena 9(1), 

kadar so navedeni na embalaži ali na 

oznaki, pritrjeni nanjo, natisnjeni na 

embalaži ali oznaki z znaki, velikimi 

najmanj 3 mm, ter so prikazani tako, da je 

med tiskanim besedilom in ozadjem velik 

kontrast. 

1. Ne glede na posebno zakonodajo Unije, 

ki se uporablja za posebna živila v zvezi z 

zahtevami iz člena 9(1)(a) do (k), se 

zagotovi, da so obvezni podatki iz 

člena 9(1) natisnjeni na embalaži ali oznaki 

tako, da so jasno čitljivi. Treba je preučiti 

merila, kot so velikost in vrsta znakov, 

kontrast med znaki in ozadjem, razmak 

med vrsticami, naklon znakov. 

 V postopku posvetovanja Komisija 

posvetovanja z delegiranimi akti ter v 

skladu s členom 49(a) in pod pogoji iz 

členov 49(b) in 49(c) z zadevnimi 

strankami, tudi organizacijami 

potrošnikov, pripravi obvezujoče načelo 

smernic za čitljivost informacij o živilih za 

potrošnike. 

Or. en 
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(nadomešča predlog spremembe 110 iz poročila ENVI) 

Obrazložitev 

Predlog spremembe 110 odbora ENVI predvideva v členu 14(1) regulativni postopek s 

pregledom. Regulativni postopek s pregledom je nadomestil postopek delegiranih aktov iz 

člena 290 PDEU. 
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9. 6. 2010 A7-0109/335 

Predlog spremembe  335 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 20 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 

(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 

člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne […] o 

opredelitvi, opisu, predstavitvi, 

označevanju in zaščiti geografskih označb 

žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 

(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 

poročilo po [petih letih od začetka 

veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 

člena 19 o teh izdelkih, temu poročilu pa 

lahko priloži posebne ukrepe za določitev 

pravil za označevanje sestavin. Navedeni 

ukrepi, katerih namen je sprememba 

nebistvenih elementov te uredbe z njeno 

dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 

regulativnim postopkom s pregledom iz 

člena 49(3); 

(e) vino, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta 

(ES) št. 1493/1999, pivo in žgane pijače iz 

člena 2(1) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne […] o 

opredelitvi, opisu, predstavitvi, 

označevanju in zaščiti geografskih označb 

žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta 

(EGS) št. 1576/89. Komisija pripravi 

poročilo po [petih letih od začetka 

veljavnosti te uredbe] v zvezi z uporabo 

člena 19 o teh izdelkih. Komisija lahko 

temu poročilu priloži posebne ukrepe za 

določitev pravil za označevanje sestavin, 

sprejetih z delegiranimi akti v skladu s 

členom 49a in pod pogoji iz členov 49b in 

49c; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Predlagani regulativni postopek s pregledom je nadomestil postopek delegiranih aktov iz 

člena 290 PDEU. 
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9. 6. 2010 A7-0109/336 

Predlog spremembe  336 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 22 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija sistematično ponovno preuči 

seznam iz Priloge II ter ga po potrebi 

posodobi na podlagi najnovejšega 

znanstvenega in tehničnega znanja. 

2. Komisija sistematično ponovno preuči 

seznam iz Priloge II ter ga po potrebi z 

delegiranimi akti v skladu s členom 49a in 

pod pogoji iz členov 49b in 49c posodobi 

na podlagi najnovejšega znanstvenega in 

tehničnega znanja. 

Navedeni ukrepi, katerih namen je 

sprememba nebistvenih elementov te 

uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 

skladu z regulativnim postopkom s 

pregledom iz člena 49(4). 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagani regulativni postopek s pregledom je nadomestil postopek delegiranih aktov iz 

člena 290 PDEU. 
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9. 6. 2010 A7-0109/337 

Predlog spremembe  337 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 24 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko določi, da se neto 

količina za nekatera določena živila navede 

na drugačen način, kot je opisan v 

odstavku 1. Navedeni ukrepi, katerih 

namen je sprememba nebistvenih 

elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 

se sprejmejo v skladu z regulativnim 

postopkom s pregledom iz člena 49(3). 

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 

skladu s členom 49a in pod pogoji iz 

členov 49b in 49c določi, da se neto 

količina za nekatera določena živila navede 

na drugačen način, kot je opisan v 

odstavku 1. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagani regulativni postopek s pregledom je nadomestil postopek delegiranih aktov iz 

člena 290 PDEU. 
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9. 6. 2010 A7-0109/338 

Predlog spremembe  338 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 26 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko določi pravila, kako naj 

so navedena navodila navedena v primeru 

nekaterih živil. Navedeni ukrepi, katerih 

namen je sprememba nebistvenih 

elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 

se sprejmejo v skladu z regulativnim 

postopkom s pregledom iz člena 49(3). 

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 

skladu s členom 49a in pod pogoji iz 

členov 49b in 49c določi pravila, kako naj 

so navedena navodila navedena v primeru 

nekaterih živil. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagani regulativni postopek s pregledom je nadomestil postopek delegiranih aktov iz 

člena 290 PDEU. 
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9. 6. 2010 A7-0109/339 

Predlog spremembe  339 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2 – stavka 2 in 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija pripravi poročilo po [petih letih 

od začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 

uporabo tega odstavka o teh izdelkih, temu 

poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe 

za določitev pravil za obvezno navedbo 

hranilne vrednosti za te izdelke. Navedeni 

ukrepi, katerih namen je sprememba 

nebistvenih elementov te uredbe z njeno 

dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 

regulativnim postopkom s pregledom iz 

člena 49(3). 

Komisija pripravi poročilo po [petih letih 

od začetka veljavnosti te uredbe] v zvezi z 

uporabo tega odstavka o teh izdelkih, temu 

poročilu pa lahko priloži posebne ukrepe, 

sprejete z delegiranimi akti v skladu s 

členom 49a in pod pogoji iz členov 49b in 

49c, s katerimi potrošniki dobijo 

informacije o hranilnih vrednostih za te 

izdelke. 

Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 145/2. del – 2. in 3. stavek iz poročila ENVI) 

Obrazložitev 

Predlog spremembe 145 odbora ENVI predvideva v členu 29(1)(2) regulativni postopek s 

pregledom. Regulativni postopek s pregledom je nadomestil postopek delegiranih aktov iz 

člena 290 PDEU. 
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9. 6. 2010 A7-0109/340 

Predlog spremembe  340 
Renate Sommer 
v imenu skupine PPE 

Glenis Willmott 
v imenu skupine S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 
v imenu skupine ALDE 

Carl Schlyter 
v imenu skupine Verts/ALE 

Struan Stevenson 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0109/2010 
Renate Sommer 
Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom 

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 30 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko določi in v Prilogo XII 

vključi pretvorbene dejavnike za vitamine 

in minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, 

zato da se njihova vsebnost v živilih 

natančneje izračuna. Navedeni ukrepi, 

katerih namen je sprememba nebistvenih 

elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, 

se sprejmejo v skladu z regulativnim 

postopkom s pregledom iz člena 49(3). 

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 

členom 49a in pod pogoji iz členov 49b in 

49c določi in v Prilogo XII vključi 

pretvorbene dejavnike za vitamine in 

minerale iz točke 1 dela A Priloge XI, zato 

da se njihova vsebnost v živilih natančneje 

izračuna. 

Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 147 iz poročila ENVI) 

Obrazložitev 

Predlog spremembe 147 odbora ENVI predvideva v členu 30(2) regulativni postopek s 

pregledom. Regulativni postopek s pregledom je nadomestil postopek delegiranih aktov iz 

člena 290 PDEU. 

 

 


