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9.6.2010 A7-0109/341 

Predlog spremembe  341 
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 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Navedene vrednosti so, glede na 

posamezen primer, povprečne vrednosti, ki 

temeljijo na: 

4. Navedene vrednosti so, glede na 

posamezen primer, povprečne vrednosti ob 
izteku minimalnega roka trajanja z 
upoštevanjem ustrezne tolerance, ki 
temeljijo na: 

(a) proizvajalčevi analizi živila ali (a) proizvajalčevi analizi živila ali 

(b) izračunu iz znanih ali dejanskih 

povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin 

ali 

(b) izračunu iz znanih ali dejanskih 

povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin 

ali 

(c) izračunu iz splošno veljavnih in 

sprejetih podatkov. 

(c) izračunu iz splošno veljavnih in 

sprejetih podatkov. 

Pravila za izvajanje označbe energijske 

vrednosti in hranilnih snovi v zvezi z 

natančnostjo navedenih vrednosti, kot so 

razlike med navedenimi vrednostmi ter 

vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 

pregledih, se določijo v skladu s 
postopkom iz člena 49(2). 

Pravila za izvajanje označbe energijske 

vrednosti in hranilnih snovi v zvezi z 

natančnostjo navedenih vrednosti, kot so 

razlike med navedenimi vrednostmi ter 

vrednostmi, ugotovljenimi pri uradnih 

pregledih, se sprejmejo po tem, ko je 
Evropska agencija za varnost hrane 
podala mnenje, z delegiranimi akti v 
skladu s postopkom iz člena 49a in pod 
pogoji iz členov 49b in 49c. 
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Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 148 iz poročila ENVI) 

Obrazložitev 

Predlog spremembe 148 odbora ENVI predvideva v členu 30(4) regulativni postopek s 

pregledom. Regulativni postopek s pregledom je bil nadomeščen s postopkom delegiranih 

aktov iz člena 290 PDEU. 
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9.6.2010 A7-0109/342 

Predlog spremembe  342 
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 34 – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Pravila v zvezi z drugimi vidiki navedbe 
označbe hranilne vrednosti, razen tistih iz 
odstavka 5, lahko določi Komisija. 
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). 

6. Komisija zagotavlja skladnost z 
zahtevami iz člena 5(a) in (b) po 
posvetovanju z Evropsko agencijo za 
varnost hrane in ustreznimi interesnimi 
skupinami z delegiranimi akti v skladu s 
postopkom iz člena 49a in pod pogoji iz 
členov 49b in 49c. 

Or. en 

(nadomešča predlog spremembe 164 iz poročila ENVI) 

Obrazložitev 

Predlog spremembe 164 odbora ENVI predvideva v členu 34(6) regulativni postopek s 

pregledom. Regulativni postopek s pregledom je bil nadomeščen s postopkom delegiranih 

aktov iz člena 290 PDEU. 
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9.6.2010 A7-0109/343 

Predlog spremembe  343 
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 44 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvajanje drugih določb zakonodaje o 

informacijah o živilih, poleg tistih iz 

odstavka 1, v okviru nacionalnih shem ter 

zadevne bistvene zahteve lahko določi 

Komisija. 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. Izvajanje drugih določb zakonodaje o 

informacijah o živilih, poleg tistih iz 

odstavka 1, v okviru nacionalnih shem ter 

zadevne bistvene zahteve lahko določi 

Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 49a in pod pogoji iz členov 49b in 
49c. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagani regulativni postopek s pregledom je bil nadomeščen s postopkom delegiranih 

aktov iz člena 290 PDEU. 
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9.6.2010 A7-0109/344 

Predlog spremembe  344 
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 46 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe v zvezi z določbami iz člena 44(1) 
in (2). 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 sprejme podrobna 
pravila za uporabo določb iz člena 44(1) in 
(2) z delegiranimi akti v skladu s členom 
49a in pod pogoji iz členov 49b in 49c. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagani regulativni postopek s pregledom je bil nadomeščen s postopkom delegiranih 

aktov iz člena 290 PDEU. 
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9.6.2010 A7-0109/345 

Predlog spremembe  345 
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 47 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko sprejme podrobna pravila 

za uporabo tega poglavja. Navedeni 
ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 49(2). 

Komisija lahko sprejme podrobna pravila 

za uporabo tega poglavja z delegiranimi 
akti v skladu s členom 49a in pod pogoji iz 
členov 49b in 49c. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagani regulativni postopek naj bi bil regulativni postopek s pregledom (gl. besedilo). Ta 

postopek je treba nadomestiti z novim postopkom delegiranih aktov iz člena 290 PDEU. 
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9.6.2010 A7-0109/346 

Predlog spremembe  346 
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 49 – odstavka 3 in 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa. 

črtano 

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 

 

  

  

Or. en 

Obrazložitev 

Ker se predlagane spremembe ne nanašajo na regulativni postopek s pregledom in nujni 

regulativni postopek s pregledom, je treba člen 49(3) in (4) črtati. 
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9.6.2010 A7-0109/347 

Predlog spremembe  347 
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 49 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 49a 

 Izvajanje pooblastil 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 10(2), 14(1), 20(e), 22(2), 
24(2), 26(2), drugega pododstavka člena 
29(1), členov 30(2) in (4), 31(2), 34(6), 
44(2), 46(2) in 47 se Komisiji podeli za 
obdobje petih let po začetku veljavnosti te 
uredbe. Komisija najpozneje šest mesecev 
pred iztekom petletnega obdobja pripravi 
poročilo o prenesenih pooblastilih. 
Veljavnost prenesenega pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
pooblastilo prekliče v skladu s členom 
49b. 

 2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem hkrati obvesti 
Evropski parlament in Svet. 

Or. en 
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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 A7-0109/348 

Predlog spremembe  348 
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 49 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 49b 

 Preklic pooblastila 

 1. Prenos pooblastila iz členov 10(2), 
14(1), 20(e), 22(2), 24(2), 26(2), drugega 
pododstavka člena 29(1), členov 30(2) in 
(4), 31(2), 34(6), 44(2), 46(2) in 47 lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekliče. 

 2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu prenosa 
pooblastil, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
roku pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede prenesena pooblastila, ki bi 
lahko bila preklicana, ter morebitne 
razloge za preklic. 

 3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tej odločitvi. Učinkovati začne takoj ali na 
poznejši, v njej naveden datum. Odločitev 
ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
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delegiranih aktov Objavi se v Uradnem 
listu Evropske unije. 

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 A7-0109/349 

Predlog spremembe  349 
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 49 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 49c 

 Ugovarjanje zoper delegirane akte 

 1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarjata zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 

 Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta je mogoče obdobje podaljšati za dva 
meseca. 

 2. Če do izteka tega roka zoper delegirani 
akt ne ugovarja ne Evropski parlament ne 
Svet, se ta delegirani akt objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na dan, naveden v aktu. 

 Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom tega obdobja, če Evropski 
parlament in Svet obvestita Komisijo, da 
delegiranemu aktu ne bosta ugovarjala. 

 3. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarja zoper delegirani akt, ta ne začne 
veljati. Institucija, ki ugovarja zoper 
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delegirani akt, svojo odločitev utemelji. 

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). 

 

 


