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21.10.2015 A8-0046/106 

Predlog spremembe  106 

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 id (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (id) živilo, ki je sestavljeno, izolirano ali 

proizvedeno iz rastlin ali njihovih delov, 

razen če ima to živilo dolgo tradicijo varne 

uporabe na trgu Unije in je sestavljeno, 

izolirano ali proizvedeno iz rastline ali 

druge sorte iste vrste, pridobljene s: 

 – tradicionalnim razmnoževanjem, ki se je 

v Uniji za proizvodnjo živil uporabljalo 

pred 15. majem 1997, ali 

 – netradicionalnim razmnoževanjem, ki se 

pred 15. majem 1997 ni uporabljalo za 

proizvodnjo živil v Uniji, če navedeni 

postopek ne privede do znatnih sprememb 

v sestavi ali strukturi živila, ki bi vplivale 

na njegovo hranilno vrednost, presnovo 

ali raven neželenih snovi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Predlog spremembe  107 

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 ie (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ie) živilo, ki je sestavljeno, izolirano ali 

proizvedeno iz živali ali njihovih delov, 

razen če so živali pridobljene s 

tradicionalnimi načini vzreje, ki so se pred 

15. majem 1997 uporabljali za 

proizvodnjo živil v Uniji, in ima živilo iz 

teh živali dolgo tradicijo varne uporabe na 

trgu Unije; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Predlog spremembe  108 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

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 if (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (if) živilo, ki je sestavljeno, izolirano ali 

proizvedeno iz celične ali tkivne kulture, 

pridobljene iz živali, rastlin, 

mikroorganizmov, gliv ali alg; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Predlog spremembe  109 

Pavel Poc 

v imenu skupine S&D 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bart Staes 

v imenu skupine GUE/NGL 

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 ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) živilo, ki vsebuje namensko 

proizvedene nanomateriale, kot so 

opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 

1169/2011, ali je iz njih sestavljeno; 

(ii) živilo, ki je sestavljeno iz namensko 

proizvedenih nanomaterialov, kot so 

opredeljeni v točki (aa) tega odstavka; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Predlog spremembe  110 

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 iii – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– uporabljen je bil nov postopek 

proizvodnje, kot je opredeljen v točki (i) 

tega odstavka, ali 

– uporabljen je bil postopek proizvodnje, ki 

se pred 15. majem 1997 ni uporabljal za 

proizvodnjo živil v Uniji, kot je opredeljen 

v točki (a)(i) tega odstavka, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Predlog spremembe  111 

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 iii – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– take snovi vsebujejo namensko 

proizvedene nanomateriale, kot so 

opredeljeni v členu 2(2)(t) Uredbe (EU) št. 

1169/2011, ali so iz njih sestavljene; 

– vsebujejo namensko proizvedene 

nanomateriale, kot so opredeljeni v točki 

(aa) tega odstavka, ali so iz njih 

sestavljene; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Predlog spremembe  112 

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 iva (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iva) živilo, pridobljeno iz kloniranih 

živali in/ali njihovih potomcev, v skladu s 

členom 29a; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Predlog spremembe  113 

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 aa (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) „namensko proizveden 

nanomaterial“ pomeni vsak namensko 

proizveden material, ki vsebuje delce v 

nevezanem stanju ali v obliki agregata ali 

aglomerata in pri katerem ima vsaj 10 % 

delcev pri razporeditvi snovi po velikosti 

glede na število eno ali več zunanjih 

razsežnosti velikosti med 1 nm in 100 nm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Predlog spremembe  114 

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 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Postopek za odobritev dajanja novega 

živila na trg Unije in posodobitev seznama 

Unije, kot je določeno v členu 8, se konča s 

sprejetjem izvedbenega akta v skladu s 

členom 11. 

3. Postopek za odobritev dajanja novega 

živila na trg Unije in posodobitev seznama 

Unije, kot je določeno v členu 8, se konča s 

sprejetjem delegiranega akta v skladu s 

členom 11 in 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Predlog spremembe  115 

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 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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: 

Komisija v sedmih mesecih od datuma 

objave mnenja agencije predloži osnutek 

delegiranega akta o odobritvi dajanja 

novega živila na trg Unije in posodobitvi 

seznama Unije, pri čemer upošteva 

naslednje: 

Or. en 

 

 


