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21.10.2015 A8-0046/96 

Predlog spremembe  96 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Živila iz kloniranih živali ureja 

Uredba (ES) št. 258/97. Bistveno je, da v 

prehodnem obdobju po koncu uporabe 

Uredbe (ES) št. 258/97 ne pride do pravne 

nejasnosti glede dajanja na trg živil iz 

kloniranih živali in/ali njihovih potomcev. 

Dokler ne začne veljati posebna 

zakonodaja o živilih iz kloniranih živali 

in/ali njihovih potomcev, bi morala biti ta 

živila uvrščena v področje uporabe te 

uredbe kot živila iz živali, pridobljenih z 

netradicionalnimi načini vzreje, in biti v 

skladu z veljavno zakonodajo Unije 

ustrezno označena za končnega 

potrošnika. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Predlog spremembe  97 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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. Vložniki bi morali 

imeti možnost, 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. 

Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 

PDEU na Komisijo prenesti pooblastila za 

sprejemanje aktov, da bo lahko 

posodabljala seznam. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Predlog spremembe  98 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 

6. aprila 2011
21

 o smernicah za oceno 

tveganja pri uporabi nanoznanosti in 

nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 

ugotovila, da glede uporabe 

nanomaterialov v živilih ni na voljo dovolj 

informacij v zvezi z vidiki toksikokinetike 

in toksikologije namensko proizvedenih 

nanomaterialov in bo morda treba 

obstoječe metode preskušanja toksičnosti 

metodološko spremeniti. Da bi lahko bolje 

ocenila varnost nanomaterialov, ki se 

uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja 

metode preskušanja, ki upoštevajo 

posebne značilnosti namensko 

proizvedenih nanomaterialov. 

(21) Agencija je v svojem mnenju z dne 

6. aprila 2011
21

 o smernicah za oceno 

tveganja pri uporabi nanoznanosti in 

nanotehnologij v prehranski in krmni verigi 

priznala, da metode preskušanja, ki so 

trenutno na voljo, morebiti ne zadostujejo 

za oceno tveganj, povezanih z 

nanomateriali, in, natančneje, menila, da 
glede uporabe nanomaterialov v živilih ni 

na voljo dovolj informacij v zvezi z vidiki 

toksikokinetike in toksikologije namensko 

proizvedenih nanomaterialov in bo morda 

treba obstoječe metode preskušanja 

toksičnosti metodološko spremeniti. Svet 

Organizacije za ekonomsko sodelovanje 

in razvoj je v priporočilu o preskušanju 

varnosti in oceni umetnih nanomaterialov 

z dne 19. septembra 2013 ugotovil, da so 

pristopi za preskušanje in oceno 

tradicionalnih kemikalij v splošnem 

ustrezni za ocenjevanje varnosti 

nanomaterialov, a da bi jih morda bilo 

treba prilagoditi njihovim posebnostim. 

Da bi lahko bolje ocenili varnost 

nanomaterialov, ki se uporabljajo v živilih, 
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in obravnavali vrzeli v toksikološkem 

znanju in merilnih metodologijah, bi bile 

potrebne metode preskušanja, ki bi 

upoštevale posebne značilnosti namensko 

proizvedenih nanomaterialov. 

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

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

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Predlog spremembe  99 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Za zaščito človeškega zdravja bi bilo 

treba prepovedati uporabo nanotehnologij 

v proizvodnji hrane, dokler ne bodo 

primerne metode preskušanja za 

nanotehnologije potrjene za uporabo in 

dokler ne bo mogoče opraviti ustreznih 

ocen varnosti na podlagi teh preskusov. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Predlog spremembe  100 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje te uredbe v zvezi s 

posodabljanjem seznama Unije zaradi 

dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 

držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 

glede varnosti, bi bilo treba Komisiji 

podeliti izvedbena pooblastila. 

(27) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje te uredbe, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, 

zlasti v zvezi s postopkom določanja 

statusa novega živila, enotnega 

tolmačenja, ali posamezno živilo ustreza 

opredelitvi novega živila, v zvezi z 

oblikovanjem seznama Unije, vsebino, 

pripravo in predložitvijo vlog in 

priglasitev, pa tudi v zvezi s pravili za 

preverjanje njihove veljavnosti, pravili o 

zaupnosti in prehodnimi ukrepi. 

Navedena izvedbena pooblastila naj se 

izvajajo v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Predlog spremembe  101 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka 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 katero koli 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 ki 

spada v vsaj eno od naslednjih kategorij: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Predlog spremembe  102 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka 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, ki je rezultat novega postopka 

proizvodnje, ki se pred 15. majem 1997 ni 

uporabljal za proizvodnjo živil v Uniji in 

se zaradi njega znatno spremeni sestava ali 

struktura živila, kar vpliva na hranilno 

vrednost živila, njegovo presnovo ali raven 

neželenih snovi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Predlog spremembe  103 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka ia (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) živilo z novo ali namerno 

spremenjeno molekulsko zgradbo, če se ta 

pred 15. majem 1997 v Uniji ni 

uporabljala v živilih ali kot živilo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Predlog spremembe  104 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka ib (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) živilo, ki ga sestavljajo 

mikroorganizmi, glive ali alge ali je 

pridobljeno ali proizvedeno iz njih; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Predlog spremembe  105 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nova živila 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka ic (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ic) živilo, ki ga sestavljajo snovi 

mineralnega izvora ali je pridobljeno ali 

proizvedeno iz njih; 

Or. en 

 

 


