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(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 stališč Sveta in Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2011ob 

neuspehu spravnega postopka o novih živilih , 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoske narodne skupščine in francoskega senata 

v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih 

izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

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

20141, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ter mnenj 

Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-

0046/2014), 

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. 

 

                                                 
1 UL C 311, 12.9.2014, str.73 
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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 

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.  

(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 

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.  

 

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 je treba zagotoviti visoko raven 

varovanja zdravja ljudi, interesov 

potrošnikov in okolja ter učinkovito 

delovanje notranjega trga, hkrati pa 

zagotavljati preglednost. Upoštevajo se 

tudi zdravje in dobrobit živali ter 

previdnostno načelo iz Uredbe (EC) št. 

178/2002. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Standardi, opredeljeni v zakonodaji 

Unije, bi morali veljati za vsa živila, dana 

na trg Unije, tudi za živila, uvožena iz 

tretjih držav. 
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Obrazložitev 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je ta predlog spremembe sprejel v mnenju v prvi 

obravnavi o predlogu iz leta 2008 (2008/0002 (COD)) in zdi se primerno ponoviti, da bi 

morali standardi Unije veljati tudi za uvožena živila. 

 

Predlog spremembe  4 

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 Sveta in Uredbo 

Komisije (ES) št. 1852/20019. 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. 1852/20019. 

Posodobiti je treba navedena pravila, 

poenostaviti sedanje postopke odobritve, 

izboljšati varnost potrošnikov 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. 

____________________ ____________________ 

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). 
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Predlog spremembe  5 

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 

Sveta, encime, ki spadajo na področje 

uporabe Uredbe (ES) št. 1332/2008 

Evropskega Parlamenta in Sveta, živila, ki 

se uporabljajo samo kot aditivi in spadajo 

na področje uporabe Uredbe (ES) 

št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in 

Sveta, arome, ki spadajo na področje 

uporabe Uredbe (ES) št. 1334/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta, in 

ekstrakcijska topila, ki spadajo na področje 

uporabe Direktive 2009/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, 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. 

____________________ ____________________ 

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 

2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 

(UL L 268, 18.10.2003, str. 1). 

10 Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 

2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 

(UL L 268, 18.10.2003, str. 1). 

 10a Direktiva 2001/18/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 

o namernem sproščanju gensko 

spremenjenih organizmov v okolje in o 

razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS 

(UL L 106, 17.4.2001, str. 1). 

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). 

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL 

12 Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL 
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L 354, 31.12.2008, str. 16). L 354, 31.12.2008, str. 16). 

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). 

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). 

 

Predlog spremembe  6 

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 Sveta. 

(5) Obstoječe skupine novih živil, 

navedene v členu 1 Uredbe (ES) 

št. 258/97, bi bilo treba pojasniti in 

posodobiti, tako da bi se dodale ustrezne 

skupine in sklicevanje na splošno 

opredelitev živila iz člena 2 Uredbe (ES) 

št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 

Sveta. Komisija bi morala na podlagi 

posvetovanj z deležniki pred datumom 

začetka uporabe te uredbe sprejeti 

smernice o skupinah novih živil, ki bi 

vložnikom in državam članicam pomagale 

pri razumevanju, ali živila sodijo v 

področje uporabe te uredbe in v katero 

skupino novih živil se uvrščajo. 
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Predlog spremembe  7 

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. 

 

Predlog spremembe  8 

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 

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 

Sveta, ali so iz njih sestavljena. 

(7) Nove tehnologije v postopku 

proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 

in zato tudi na varnost hrane. Zato bi 

morala ta uredba tudi določiti, 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. 

__________________  

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 
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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). 

Obrazložitev 

Pri opredelitvi nanomaterialov ni primerno sklicevanje na Uredbo 1169/2011, saj ta zadeva 

označevanje, medtem ko gre pri pričujoči uredbi za oceno tveganja. Agencija EFSA priznava 

negotovosti in priporoča 10-odstotni prag za uporabo nanomaterialov, povezano z živili. Če 

bi se – tudi samo za namene ocene tveganja – uporabljal 50-odstotni prag, bi obstajalo resno 

tveganje, da nekatere nanosestavine ne bi bile zajete v opredelitev in se torej zanje ne bi 

opravila ocena tveganja. 

 

Predlog spremembe  9 

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 Sveta, Uredbe (ES) 

št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in 

Sveta in iz Uredbe (EU) No 609/2013 

Evropskega Parlamenta in Sveta. 

Navedene snovi bi bilo prav tako treba 

oceniti v skladu s pravili iz te uredbe, če 

spadajo v opredelitev novih živil iz te 

uredbe. 

(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 

prehranskim nadomestkom za nadzor nad 

telesno težo, v skladu z Uredbo (EU) 

št. 609/2013 Evropskega Parlamenta in 

Sveta19, bi bilo prav tako treba oceniti v 

skladu s to uredbo, če spadajo v njeno 

opredelitev novih živil. 

____________________ ____________________ 

Direktiva 2002/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o 

17 Direktiva 2002/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o 
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približevanju zakonodaj držav članic o 

prehranskih dopolnilih (UL L 183, 

12.7.2002, str. 51). 

približevanju zakonodaj držav članic o 

prehranskih dopolnilih (UL L 183, 

12.7.2002, str. 51). 

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). 

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). 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) V skladu z opredelitvijo te uredbe se 

za nova živila štejejo živila z novo ali 

namensko spremenjeno primarno 

molekulsko strukturo, živila, ki jih 

sestavljajo mikroorganizmi, glive ali alge 

ali so iz njih pridobljena, novi sevi 

mikroorganizmov, v zvezi s katerimi ni 

preteklih izkušenj o varni uporabi, pa tudi 

koncentrati snovi, ki jih rastline naravno 

vsebujejo. 

Obrazložitev 

Primerno je znova uvesti ta predlog spremembe, ki je bil vključen že v stališče Evropskega 

parlamenta iz druge obravnave leta 2010. 
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Predlog spremembe  11 

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 

(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. 

(9) Kadar se znatno spremeni postopek 

proizvodnje snovi, ki se je uporabljal v 

skladu z Direktivo 2002/46/ES, Uredbo 

(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 po celoviti oceni 

tveganja, nato pa v skladu z ustrezno 

posebno zakonodajo. 

Obrazložitev 

Prilagoditev zaradi sprememb, predlaganih v členu 2.2(a)(i). 

 

Predlog spremembe  12 

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 

(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 
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živila in ne le kot prehranskega dopolnila 

ali njegove sestavine. 

živila in ne le kot prehranskega dopolnila 

ali njegove sestavine. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Živila iz kloniranih živali ureja 

Uredba (ES) št. 258/1997. Bistveno je, da 

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 njihovih potomcev, bi 

morala biti ta živila uvrščena v področje 

uporabe te uredbe, pod pogojem, da se ob 

dajanju na trg v Uniji ustrezno označijo 

za končnega potrošnika. 

Obrazložitev 

Sprememba zaradi doslednosti. 

 

Predlog spremembe  14 

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, vključno z žuželkami, 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 znatnega 

števila ljudi v vsaj eni tretji državi, kot bo 

določeno v znanstvenih in tehničnih 

smernicah, ki jih bo pripravila Komisija 

na podlagi priporočil Evropske agencije 

za varnost hrane (EFSA). Dolga tradicija 

varne uporabe živila ne bi smela 

vključevati neprehranske uporabe ali 
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uporabe, ki ni povezana z običajno 

prehrano. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Na podlagi informacij, ki jih 

predložijo nosilci živilske dejavnosti in ki 

se po potrebi dopolnijo z drugimi 

informacijami, ki so na voljo v tretji 

državi, bi bilo treba ugotoviti, ali se živilo 

v znatnem obsegu uporablja za prehrano 

ljudi. Če so informacije o uporabi živila za 

prehrano ljudi nepopolne, bi bilo treba 

uvesti preprost in pregleden postopek za 

pridobitev teh informacij, ki bi vključeval 

Komisijo, agencijo EFSA in nosilce 

živilske dejavnosti.  

Obrazložitev 

Namen spremembe je razjasnitev pojma „pomemben obseg“. 

 

Predlog spremembe  16 

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, 

(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“, ali je iz njih sestavljeno, to 

živilo ne bi smelo šteti za tradicionalno. 
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ali je iz njih sestavljeno, to živilo ne bi 

smelo šteti za tradicionalno. 

Obrazložitev 

Pri opredelitvi nanomaterialov ni primerno sklicevanje na Uredbo 1169/2011, saj ta zadeva 

označevanje, medtem ko gre pri tej uredbi za oceno tveganja. Agencija EFSA priznava 

negotovosti in priporoča 10-odstotni prag za uporabo nanomaterialov, povezano z živili. Če 

bi se – tudi samo za namene ocene tveganja – uporabljal 50-odstotni prag, bi obstajalo resno 

tveganje, da nekatere nanosestavine ne bi bile zajete v opredelitev in se torej zanje ne bi 

opravila ocena tveganja. 

 

Predlog spremembe  17 

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. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta 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 

(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 
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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 Uredbe (ES) 

št. 178/2002, zato ne bi smela spadati na 

področje uporabe te uredbe. 

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. 

____________________ ____________________ 

Direktiva 2001/83/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 

2001 o zdravilih za uporabo v humani 

medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67). 

20 Direktiva 2001/83/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 

2001 o zdravilih za uporabo v humani 

medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67). 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Komisiji bi bilo treba podeliti 

izvedbena pooblastila, da odloči, ali 

določeno živilo spada v opredelitev novega 

živila in tako zanj veljajo pravila o novih 

živilih, določena v tej uredbi. 

črtano 

Obrazložitev 

Odločitev o področju uporabe je bistvenega pomena za to uredbo, zato se ne sme sprejemati z 

izvedbenimi akti. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Za Komisijo in agencijo 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. 
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Predlog spremembe  21 

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 

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. 

(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. Kadar ni na voljo informacij o 

njegovi uporabi za prehrano ljudi pred 

15. majem 1997 ali so te nepopolne, bi bilo 

treba uvesti preprost in pregleden postopek 

za pridobitev teh informacij.  

 

Predlog spremembe  22 

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 in 

njihova ocena varnosti bi morala temeljiti 

na previdnostnem načelu, kot je določeno 

v členu 7 Uredbe (ES) št. 178/2002. Poleg 

tega njihova uporaba ne bi smela zavajati 

potrošnika. Zato bi bilo treba potrošnike 

obvestiti o vsebini novih živil ter 

sestavinah in tehnologijah, ki se 

uporabljajo pri njihovi proizvodnji. 
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Zahteve za označevanje izdelkov so zato 

nadvse pomembne, zlasti če so nova živila 

ustvarjena z uporabo novih vzrejnih ali 

pridelovalnih metod, novih materialov ali 

novih postopkov proizvodnje. Prav tako se 
novo živilo, ki naj bi nadomestilo drugo 

živilo, ne bi smelo razlikovati od 

navedenega živila tako, da bi za potrošnika 

imelo manjšo hranilno vrednost ali slabšo 

kakovost. 

Obrazložitev 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je prvi del tega predloga spremembe sprejel v mnenju 

v prvi obravnavi predloga leta 2008 (2008/0002 (COD)) in ustrezno je ponoviti, da bi morali 

uporabljati previdnostno načelo. 

 

Predlog spremembe  23 

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 

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.  

(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 vzpostaviti seznam Unije 

novih živil, ki so že odobrena ali priglašena 

v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97, 

vključno z morebitnimi pogoji odobritve. 

Seznam bi moral biti pregleden, lahko 

dostopen in redno posodabljan. 

Obrazložitev 

Seznam novih živil bi moral biti priložen tej uredbi, posodabljati pa bi se moral z 

delegiranimi akti. 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Spodbujati bi bilo treba nove 

tehnologije in inovacije v proizvodnji 

hrane, na primer biotehnologijo in 

nanotehnologijo, saj bi lahko zmanjšale 

vpliv proizvodnje hrane na okolje, 

povečale prehransko varnost in 

potrošnikom prinesle koristi. Razvoj v 

proizvodnji hrane bi bilo zato vedno treba 

presojati glede na najnovejše razpoložljive 

znanstvene dokaze, da bi zagotovili trdno 

znanstveno potrditev evropske prehranske 

varnosti. 

 

Predlog spremembe  25 

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 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. 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, 

da se zagotovi, da bodo dostopni časi 

podobni tistim za podobne proizvode iz 

EU. Ta postopek bi moral biti dovoljen, 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. 
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Obrazložitev 

Ker gre za ukrepe za splošno uporabo, ki so namenjeni dopolnitvi ali spremembi nekaterih 

nebistvenih elementov te uredbe, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, da bo lahko posodabljala seznam. 

 

Predlog spremembe  26 

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 in jasno opredeliti 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 agencija EFSA. EFSA, ki bi 

morala ocene izvajati na pregleden način, 

bi morala vzpostaviti mrežo z državami 

članicami in svetovalnim odborom o 

novih živilih in procesih (ACNFP). Vsako 

novo značilnost novega živila, ki bi lahko 

vplivala na zdravje, bi bilo treba oceniti 

posamično. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 6. 

aprila 201121 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 

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 

6. aprila 201121 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 
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uporabljajo v živilih, Komisija pripravlja 

metode preskušanja, ki upoštevajo posebne 

značilnosti namensko proizvedenih 

nanomaterialov. 

treba obstoječe metode preskušanja 

toksičnosti metodološko spremeniti. Da bi 

lahko bolje ocenila varnost 

nanomaterialov, ki se uporabljajo v živilih, 

bi morala Komisija zato čim prej 

pripraviti metode preskušanja, ki ne 

vključujejo živali in ki upoštevajo posebne 

značilnosti namensko proizvedenih 

nanomaterialov. Zaradi obstoječih 

pomanjkljivosti na področju toksičnosti in 

metod merjenja je treba uporabljati 

previdnostno načelo, da se zmanjša 

morebitna izpostavljenost ljudi 

nanomaterialom. 

__________________ __________________ 

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

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je že bil vključen v stališče Evropskega parlamenta v drugi obravnavi 

leta 2010. Poročilo EFSA navaja: „Trenutno so prisotne negotovosti glede identifikacije, 

karakterizacije in zaznavanja materialov ENM, ki so povezane s pomanjkanjem primernih in 

potrjenih metod preskušanja, s katerimi bi zajeli vse možne uporabe, vidike in lastnosti 

materialov ENM. Prav tako so prisotne številne negotovosti glede uporabnosti sedanjih 

standardnih bioloških in toksikoloških metod preskušanja za materiale ENM.“ (Materiali 

ENM = namensko proizvedeni nanomateriali) 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Obstajajo različne razlage pojma 

„delec“. Zato bi bilo treba pojasniti, da 

tudi za živila, ki vsebujejo mehke 

nanomateriale, kot so micele ali liposomi, 

velja opredelitev „novih živil“. 

Obrazložitev 

It has to be specified that the term ‘particle’ in the context of the definition of nanomaterials 

in this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as 

this would imply that according to current interpretation all ‘soft’ nanomaterials (e.g. 

micelles) were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. 
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However, these are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective 

because their use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and 

other substances with a nutritional or physiological effect). 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) Kadar se preskusne metode 

uporabljajo za nanomateriale, bi se 

morale razložiti njihova znanstvena 

ustreznost in, kjer je ustrezno, tehnične 

prilagoditve, izvedene zaradi posebnih 

lastnosti teh materialov. 

Obrazložitev 

To besedilo je bilo že sprejeto v Uredbi 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih 

proizvodov (glej točko 5 Priloge II). 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21c) Samo nanomateriali na seznamu 

odobrenih snovi so lahko prisotni v 

embalaži živila, skupaj z mejno količino 

teh snovi, ki lahko preide v ali na živilske 

proizvode v tovrstni embalaži. 

Obrazložitev 

Ker ta uredba med drugim obravnava nanomateriale v živilih, je pomembno zagotoviti, da se 

upoštevajo tudi nanodelci, ki bi lahko pomotoma prešli v živila. Nujno je treba ukrepati, saj še 

ni specifične zakonodaje na to temo, preskusne zahteve pa ali ne obstajajo ali pa se 

uporabljajo neprimerne metode preskušanja. Ta predlog spremembe je že bil vključen v 

stališče Evropskega parlamenta v drugi obravnavi leta 2010. 
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Predlog spremembe  31 

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 bilo treba 

uvesti zahteve za spremljanje po dajanju na 

trg, da bi spremljali uporabo odobrenega 

novega živila in zagotovili, da se pri 

uporabi odobrenega novega živila 

upoštevajo varne meje, določene v oceni 

varnosti, ki jo je opravila EFSA. Nosilci 

živilske dejavnosti v vsakem primeru 

obvestijo Komisijo o vseh relevantnih 

informacijah o živilih, ki so jih dali na trg. 

Obrazložitev 

Na podlagi predlogov spremembe 88 in 89 iz osnutka poročila. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Da bi se spodbujale raziskave in 

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 

(23) Da bi se spodbujale raziskave in 

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. 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 podatkov 
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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. 

prvotnega vložnika ob privolitvi slednjega 

zahtevajo vključitev na seznam Unije. 

Vendar se skupno sedemletno obdobje 

varstva podatkov, ki je bilo odobreno 

prvotnemu vložniku, ne bi smelo podaljšati 

zaradi odobritve varstva podatkov 

poznejšim vložnikom. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) 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. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23b) Ob zagotavljanju zaupnosti vloge bi 

morala Komisija zainteresiranim stranem 

dati na razpolago okvirni seznam vlog, na 

katerem bi bile osnovne informacije. S 

tem seznamom bi se moralo preprečiti 

vlaganje identičnih ali podvojenih vlog, s 

tem pa bi se morala zmanjšati upravna 

obremenitev tako morebitnih vložnikov 

kot Unije. 
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Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Za nova živila veljajo splošne zahteve 

za označevanje iz Uredbe (EU) 

št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikom ter druge relevantne zahteve 

za označevanje v živilski zakonodaji Unije. 

V nekaterih primerih bi bilo morda treba 

navesti dodatne informacije pri 

označevanju, zlasti glede opisa živila, 

njegovega vira ali pogojev uporabe, da bi 

zagotovili ustrezno obveščenost 

potrošnikov o vrsti novega živila. 

(24) Za nova živila veljajo splošne zahteve 

za označevanje iz Uredbe (EU) 

št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikom ter druge relevantne zahteve 

za označevanje v živilski zakonodaji Unije. 

Vključiti bi bilo treba dodatne informacije 

pri označevanju, zlasti glede opisa živila, 

njegovega vira, sestave ali pogojev 

uporabe, da bi zagotovili ustrezno 

obveščenost potrošnikov o vrsti novega 

živila, tudi če prihaja iz tretje države. Zato 

bi se lahko, kadar se na seznam Unije ali 

na seznam tradicionalnih živil iz tretjih 

držav vključi novo živilo, določili posebni 

pogoji glede uporabe ali obveznosti 

označevanja, ki bi se med drugim lahko 

nanašali na posamezne značilnosti ali 

lastnosti živil, kot je sestava, hranilna 

vrednost ali prehranski učinki ter namen 

uporabe živila, ali na etične vidike ali 

posledice za zdravje nekaterih skupin 

prebivalstva. Primerno je, da se v tej 

uredbi določijo posebne obveznosti glede 

označevanja sestavin živil, prisotnih v 

obliki namensko proizvedenih 

nanomaterialov, ki spadajo v področje 

uporabe te uredbe. Tudi materiali, ki 

vzbujajo etične pomisleke, kot so 

opredeljeni v veljavni Uredbi (ES) št. 

258/97, bi morali biti navedeni na oznaki, 

tako da bi se lahko potrošniki informirano 

odločali. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24a) Za nova živila veljajo zahteve 

zakonodaje Unije o materialih in izdelkih, 

namenjenih za stik z živili, zlasti Uredba 

(ES) št. 1935/2004 Evropskega 

parlamenta in Sveta1 a in specifični 

ukrepi, sprejeti v skladu z njo. 

 __________________ 

 1a Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 

2004 o materialih in izdelkih, namenjenih 

za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 

80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 

13.11.2004, str. 4). 

Obrazložitev 

Namen te uvodne izjave je zagotoviti informacije in znova potrditi, da za nova živila in živila 

tretjih držav ne veljajo le zahteve EU za označevanje, ampak tudi zahteve EU glede 

pakiranja. Nova uvodna izjava v tej uredbi ne pomeni nove pravne obveznosti. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24b) Evropski parlament je v drugi 

obravnavi dosjeja o novih živilih leta 2010 

z zelo veliko večino podprl prepoved 

dajanja na trg živil iz kloniranih živali in 

njihovih potomcev. Po neuspelem 

spravnem postopku marca 2011 se je 

Komisija zavezala, da bo predložila 

poseben predlog o kloniranih živalih in 

njihovih potomcih in pri tem upoštevala 

tako stališči Sveta kot Evropskega 

parlamenta. Vendar predlogi o kloniranju 

in živilih iz kloniranih organizmov, 

predstavljeni decembra 2013, ne vsebujejo 

ukrepov glede potomcev kloniranih živali, 

niti glede obveščanja potrošnikov. Poleg 

tega Evropskemu parlamentu ne omogoča 
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uveljavljati njegovih pravic kot 

sozakonodajalca. Zato je primerno, da 

Komisija izkoristi priložnost, ki jo nudi 

imenovanje nove sestave Komisije, in 

umakne predloge iz leta 2013, da bi 

predstavila nove predloge na podlagi 

rednega zakonodajnega postopka in tako 

upoštevala zahteve Parlamenta. 

Obrazložitev 

Predlog o živilih iz kloniranih organizmov v nasprotju z vsemi obljubami Komisije ne 

upošteva zahtev Parlamenta in ne vsebuje ukrepov glede potomcev kloniranih živali. To 

pomeni veliko nazadovanje v primerjavi z marcem 2011, ko so se vse institucije strinjale vsaj 

o označevanju sveže govedine, ter zaušnico poslancem Parlamenta, ki so z veliko večino 

zahtevali prepoved živil iz kloniranih živali in njihovih potomcev. Poleg tega pravna podlaga 

tega ukrepa ne omogoča soodločanja, tako da bi bil Parlament celo prikrajšan za pravice, ki 

jih ima kot sozakonodajalec. 

 

Predlog spremembe  38 

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 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. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Da bi omogočili spremembo 

seznama Unije po odobritvi najnovejših 

novih živil, bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastila, da v skladu s 

členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s 

posodobitvijo seznama Unije. Zlasti je 

pomembno, da Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu opravi ustrezna 

posvetovanja, vključno na ravni 

strokovnjakov. Komisija bi morala pri 

pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 

predloženi Evropskemu parlamentu in 

Svetu istočasno, pravočasno in na 

ustrezen način. 

 

Predlog spremembe  40 

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) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 

pooblastila, da v skladu s členom 26a 

sprejme delegirane akte v zvezi s 

posodabljanjem seznama Unije zaradi 

dodajanja tradicionalnih živil iz tretjih 

držav, pri katerih ni utemeljenih pripomb 

glede varnosti. 

Obrazložitev 

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme delegirane akte v 

zvezi s posodobitvijo seznama Unije. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(28) Izvedbena pooblastila v zvezi z 

opredelitvijo novega živila, postopkom 

posvetovanja za določitev statusa novega 

živila, drugimi posodobitvami seznama 

Unije, pripravo in predložitvijo vlog ali 

priglasitev za vključitev živil na seznam 

Unije, pravili za preverjanje veljavnosti 

vlog ali priglasitev, zaupno obravnavo in 

prehodnimi določbami bi bilo treba 

izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta. 

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi s 

pripravo in predložitvijo vlog ali 

priglasitev za vključitev živil na seznam 

Unije, pravili za preverjanje veljavnosti 

vlog ali priglasitev, stopnjami postopka za 

izmenjavo informacij za predložitev 

pripomb glede varnosti, vrstami 

informacij, ki morajo biti vključene v 

mnenje agencije EFSA in zaupno 

obravnavo, bi bilo treba izvajati v skladu z 

Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta22. 

__________________ __________________ 

Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

Obrazložitev 

Uvodno izjavo bi bilo treba prilagoditi v skladu z izidom glasovanja k predlogom sprememb 

delegiranih/izvedbenih aktov. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28a) Da bi dopolnili ali spremenili 

nekatere elemente te uredbe, bi bilo treba 

na Komisijo prenesti pooblastila, da v 

skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije določi, katere vrste živil 

spadajo v področje uporabe te uredbe za 

vsako skupino novih živil, določi 

posamezne stopnje postopka posvetovanja, 

opredelitev „znatnega dela prebivalstva 

tretje države“ ter posodobi seznam Unije 

novih živil. Zlasti je pomembno, da 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 

strokovni ravni. Komisija bi morala pri 
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pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 

predloženi Evropskemu parlamentu in 

Svetu istočasno, pravočasno in na 

ustrezen način. 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28b) Uredba (ES) št. 882/2004 

Evropskega parlament in Sveta1a določa 

splošna pravila za izvajanje uradnega 

nadzora za preverjanje skladnosti z 

zahtevami zakonodaje o živilih. Zato 

morajo države članice izvajati uradni 

nadzor v skladu z Uredbo (ES) št. 

882/2004, da se doseže skladnost s to 

uredbo. 
 

 __________________ 

 1a Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 

o izvajanju uradnega nadzora, da se 

zagotovi preverjanje skladnosti z 

zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o 

zdravstvenem varstvu živali in zaščiti 

živali (UL L 165, 30.4.2004, str.1; 

popravljena različica UL L 191, 

28.5.2004, str. 1). 

Obrazložitev 

V predlog Komisije iz leta 2008 je bil vključen specifičen sklic na uredbo o uradnih nadzorih, 

zato ga je primerno ohraniti. 
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Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavka 1 in 2 – točki a in b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsebina in področje uporabe Vsebina, namen in področje uporabe 

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. 

 1a. Namen te uredbe je zagotoviti visoko 

raven varstva človekovega zdravja, 

interesov potrošnikov in okolja ter hkrati 

zagotoviti učinkovito delovanje notranjega 

trga. 

2. Ta uredba se ne uporablja za: 2. Ta uredba se ne uporablja za: 

(a) gensko spremenjena živila, ki spadajo 

na področje uporabe Uredbe (ES) št. 

1829/2003; 

(a) gensko spremenjena živila, ki spadajo 

na področje uporabe Uredbe (ES) št. 

1829/2003 in Direktive 2001/18/ES; 

(b) živila, ki se uporabljajo kot: (b) živila, ki se uporabljajo kot: 

(i) encimi za živila, ki spadajo na področje 

uporabe Uredbe (ES) št. 1332/2008; 

(i) encimi za živila, ki spadajo na področje 

uporabe Uredbe (ES) št. 1332/2008; 

(ii) aditivi za živila, ki spadajo na področje 

uporabe Uredbe (ES) št. 1333/2008; 

(ii) aditivi za živila, ki spadajo na področje 

uporabe Uredbe (ES) št. 1333/2008; 

(iii) arome za živila, ki spadajo na področje 

uporabe Uredbe (ES) št. 1334/2008; 

(iii) arome za živila, ki spadajo na področje 

uporabe Uredbe (ES) št. 1334/2008; 

(iv) ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo 

pri ali so namenjena proizvodnji živil ali 

sestavin živil ter spadajo na področje 

uporabe Direktive 2009/32/ES; 

(iv) ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo 

pri ali so namenjena proizvodnji živil ali 

sestavin živil ter spadajo na področje 

uporabe Direktive 2009/32/ES; 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) živila, ki spadajo na področje uporabe 

Uredbe Sveta XXX/XX/EU [o dajanju 

črtano 
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hrane iz živalskih klonov na trg]. 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Opredelitev pojmov Opredelitev pojmov 

1. V tej uredbi se uporabljajo opredelitve iz 

členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 178/2002.  

1. V tej uredbi se uporabljajo opredelitve iz 

členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 178/2002.  

2. Poleg tega se uporabljajo naslednje 

opredelitve: 

2. Poleg tega se uporabljajo naslednje 

opredelitve: 

(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: 

 (-i) živilo z novo ali namerno spremenjeno 

primarno molekulsko strukturo; 

 (-ia) živilo, ki ga sestavljajo 

mikroorganizmi, glive ali alge ali je 

pridobljeno ali proizvedeno iz njih; 

 (-ib) živilo, ki vsebuje rastline ali je 

sestavljeno ali proizvedeno iz njih, razen 

rastlin, ki imajo tradicijo varne uporabe 

na trgu Unije in so pridobljene s/z: 

 - tradicionalnim razmnoževanjem; ali 

  - netradicionalnim razmnoževanjem, 

kadar zaradi tovrstnega razmnoževanja ne 

pride do večjih sprememb sestave ali 

strukture živila, ki vpliva na njegovo 

hranilno vrednost, presnovo ali raven 

neželenih snovi; 

 (-ic) živilo iz kloniranih živali ali njihovih 

potomcev v skladu s členom 29a (novo); 

 (-id) živilo, ki vsebuje celične ali tkivne 

kulture oziroma je iz njih pridobljeno; 

 (-ie) živilo, ki vsebujejo živali ali je 

sestavljeno ali proizvedeno iz njih ali 

njihovih delov, vključno z živalmi, kot so 
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žuželke, razen živil iz živali, pridobljenih s 

tradicionalnimi načini vzreje in z dolgo 

tradicijo varne uporabe na trgu Unije; 

(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 spremenila sestava 

ali struktura živila, ki vpliva na njegovo 

hranilno vrednost, način njegove presnove 

ali prisotnost 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, ali kadar ta postopek proizvodnje 

lahko vzbudi etične pomisleke; 

(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, nastalo zaradi namenskih 

sprememb velikosti, oblike ali strukture 

delcev ali njihove razporeditve po velikosti 

s tehnologijo, ki jih zmanjša na 

nanomerila, ali te spremembe vplivajo 

nanj. Za uporabo v zvezi z živili bi bilo 

treba upoštevati mejno vrednost 10 %, ki 

jo priporoča EFSA: 

vitamine, minerale in druge snovi, ki se 

uporabljajo v skladu z 

Direktivo 2002/46/ES, Uredbo (ES) 

št. 1925/2006 ali Uredbo (EU) 

št. 609/2013, pri čemer velja naslednje:  

(iii) vitamine, minerale in druge snovi, ki 

se uporabljajo v skladu z 

Direktivo 2002/46/ES, Uredbo (ES) 

št. 1925/2006 ali Uredbo (EU) 

št. 609/2013, pri čemer velja naslednje:  

– uporabljen je bil nov postopek 

proizvodnje, kot je opredeljen v točki (i) 

tega odstavka, ali  

– uporabljen je bil nov postopek 

proizvodnje, kot je opredeljen v točki (i) 

tega odstavka;  

take snovi vsebujejo namensko 

proizvedene nanomateriale, kot so 

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

1169/2011, ali so iz njih sestavljene; 

– take snovi vsebujejo namensko 

proizveden material, ki vsebuje delce v 

nevezanem stanju ali v obliki agregata ali 

aglomerata in pri katerem ima najmanj 

10 % delcev pri razporeditvi snovi po 

velikosti glede na število eno ali več 

zunanjih mer v obsegu 1 nm do 100 nm, 

ali so iz njega sestavljene; ali 

 – 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. 

(iv) živilo, ki se je v Uniji pred 15. majem 

1997 uporabljalo izključno v prehranskih 

(iv) živilo, ki se je v Uniji pred 15. majem 

1997 uporabljalo izključno v prehranskih 
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dodatkih, kadar je namenjeno uporabi v 

živilih, ki niso prehranski dodatki, kot so 

opredeljeni v točki (a) člena 2 Direktive 

2002/46/ES;  

dodatkih, kadar je namenjeno uporabi v 

živilih, ki niso prehranski dodatki, kot so 

opredeljeni v točki (a) člena 2 Direktive 

2002/46/ES;  

(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; 

(b) „tradicionalno živilo iz tretje države“ 

pomeni novo živilo, razen novega živila iz 

točke (a)(-i), (i), (ii) in (iii), ki je 

pridobljeno pri primarni pridelavi in ima 

dolgo tradicijo varne uporabe v tretji 

državi;  

(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 števila ljudi v vsaj eni tretji 

državi, določeni v smernicah iz člena 4 te 

uredbe, in sicer pred priglasitvijo iz člena 

13; 

(d) „vložnik“ pomeni državo članico, tretjo 

državo ali zainteresirano stran, ki lahko 

predstavlja več zainteresiranih strani, ki je 

pri Komisiji vložila vlogo v skladu s 

členom 9 ali 15 ali priglasitev v skladu s 

členom 13; 

(d) „vložnik“ pomeni državo članico, tretjo 

državo ali zainteresirano stran, ki lahko 

predstavlja več zainteresiranih strani, ki je 

pri Komisiji vložila vlogo v skladu s 

členom 9 ali 15 ali priglasitev v skladu s 

členom 13; 

(e) „veljavna vloga“ in „veljavna 

priglasitev“ pomeni vlogo ali priglasitev, ki 

spada na področje uporabe te uredbe in 

vsebuje vse informacije, ki so potrebne za 

oceno tveganja in postopek odobritve. 

(e) „veljavna vloga“ in „veljavna 

priglasitev“ pomeni vlogo ali priglasitev, ki 

spada na področje uporabe te uredbe in 

vsebuje vse informacije, ki so potrebne za 

oceno tveganja in postopek odobritve. 

 (ea) „novi postopek proizvodnje“ pomeni 

postopek, ki se ni uporabljal za 

proizvodnjo hrane v Uniji pred 15. majem 

1997; 

 (eb) „tradicionalno razmnoževanje“ ali 

„tradicionalni načini vzreje“ pomenijo 

načine, ki so se uporabljali za proizvodnjo 

hrane v Uniji pred 15. majem 1997;  

 (ec) „klonirane živali“ pomenijo živali, 

proizvedene z nespolno, umetno metodo 

razmnoževanja z namenom proizvodnje 

genetsko identičnih ali skoraj identičnih 

kopij posamezne živali; 

 (ed) „potomci kloniranih živali“ pomenijo 
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živali, proizvedene s spolnim 

razmnoževanjem, pri čemer je vsaj eden 

od staršev klonirana žival. 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 3 črtano 

Izvedbena pooblastila v zvezi z 

opredelitvijo novega živila iz člena 2(2)(a) 

 

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). 

 

Obrazložitev 

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

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopek za določitev statusa novega živila Postopek za določitev statusa novega živila 

1. Nosilci živilske dejavnosti preverijo, ali 

živilo, ki ga nameravajo dati na trg Unije, 

spada na področje uporabe te uredbe. 

1. Nosilci živilske dejavnosti preverijo, ali 

živilo, ki ga nameravajo dati na trg Unije, 

spada na področje uporabe te uredbe. 

2. Nosilci živilske dejavnosti se 

posvetujejo z državo članico, 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, 

2. Kadar nosilci živilske dejavnosti niso 

prepričani, ali živilo, ki ga nameravajo dati 

na trg Unije, spada na področje uporabe te 

uredbe, se posvetujejo z državo članico, v 

kateri želijo novo živilo najprej dati na trg. 

Nosilci živilske dejavnosti državi članici 

zagotovijo potrebne informacije, da ta 
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zlasti da ta lahko določi, v kakšnem 

obsegu se je zadevno živilo pred 

15. majem 1997 uporabljalo za prehrano 

ljudi v Uniji. 

lahko določi, ali živilo spada na področje 

uporabe te uredbe. Država članica se pri 

določitvi tega lahko posvetuje s Komisijo 

in drugimi državami članicami. 

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

določi posamezne stopnje postopka 

posvetovanja iz odstavka 2. 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 26a, v katerih določi: 

 
– katere vrste živil za vsako kategorijo v 

členu 2(2)(a) spadajo v področju uporabe 

te uredbe; 

 – stopnje postopka posvetovanja; in 

 – po posvetovanju z agencijo EFSA, 

opredelitev „znatnega dela prebivalstva 

tretje države“. 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

27(3). 

Navedeni delegirani akti se sprejmejo do 

...+ 

 _______________________ 

 + UL: prosimo, vstavite datum: 12 

mesecev po datumu začetka veljavnosti te 

uredbe. 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Seznam Unije novih živil Seznam Unije novih živil 

1. Komisija vzpostavi in posodablja 

seznam Unije novih živil, odobrenih za 

dajanje na trg Unije v skladu s členi 6, 7 in 

8 (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije). 

1. Seznam Unije novih živil, odobrenih za 

dajanje na trg Unije v skladu s členi 6 in 8 

(v nadaljnjem besedilu: seznam Unije) je 

določen v Prilogi. 

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 ali uporabljajo v ali na živilih v 

skladu s pogoji uporabe in zahtevami za 

označevanje, navedenimi na seznamu.  

 
2a. Komisija na svojem spletnem mestu 

objavi tudi seznam zavrnjenih vlog, ki bo 

služil kot referenca za prihodnje vloge. Na 

seznamu so navedeni razlogi za zavrnitev.  
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Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 in po uporabi previdnostnega 

načela iz člena 7 Uredbe (ES) št. 178/2002 
ne pomenijo tveganja za zdravje ljudi, 

dobrobit živali in, kjer je ustrezno, za 

okolje; 

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

predstavitev in označevanje ne zavajajo 

potrošnika, zlasti kadar ima živilo, ki naj 

bi nadomestilo drugo živilo, bistveno 

spremenjeno hranilno vrednost; 

(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 razlikujejo 

tako, da imajo bistveno večjo hranilno, 

zdravstveno, okoljsko in socialno vrednost 

za potrošnika; 

 (ca) kadar je mogoče zagotoviti sledljivost 

materialov, uporabljenih pri njihovi 

izdelavi. 

 V primeru, da se znanstveni dokazi iz 

točke (a) razlikujejo med seboj, se pripravi 

zaključek na podlagi mnenja agencije 

EFSA. 

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  51 

Predlog uredbe 
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Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V primeru dvoma, npr. zaradi nezadostne 

znanstvene gotovosti ali pomanjkljivih 

podatkov, se uporabi previdnostno načelo, 

živilo pa se ne uvrsti na seznam Unije. 

Obrazložitev 

Primerno je znova uvesti ta predlog spremembe, ki je bil že vključen v stališče Evropskega 

parlamenta iz druge obravnave leta 2010. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Živila, za katera so se uporabili postopki 

proizvodnje, ki zahtevajo posebne metode 

za oceno tveganja (na primer živila, 

proizvedena z uporabo nanotehnologij, 

kot je navedeno v členu 2(2)(ii)), ne 

morejo biti vključena na seznam Unije, 

dokler Evropska agencija za varnost 

hrane teh posebnih metod ne odobri za 

uporabo in ustrezna ocena varnosti na 

podlagi teh metod ne pokaže, da je 

uporaba posameznih živil varna. 

Obrazložitev 

Primerno je uvesti ta predlog spremembe, ki je bil vključen v stališče Parlamenta v drugi 

obravnavi, saj od takrat ni bilo doseženega veliko napredka, EFSA pa priznava, da še vedno 

obstajajo negotovosti glede metod preskušanja za nanomateriale. 
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Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 7 črtano 

Komisija najpozneje do … 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, po potrebi vključno z 

morebitnimi pogoji za odobritev. 

 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme po 

svetovalnem postopku iz člena 27(2). 

 

__________________  

23 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 24 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsebina seznama Unije Vsebina in posodabljanje seznama Unije 

1. Komisija odobri novo živilo in posodobi 

seznam Unije v skladu s pravili, 

določenimi v: 

1. Komisija odobri novo živilo in posodobi 

seznam Unije v skladu s pravili, 

določenimi v: 

(a) členih 9, 10 in 11 ter po potrebi v 

skladu s členom 25 ali 

(a) členih 9, 10 in 11 ter po potrebi v 

skladu s členom 25 ali 

(b) členih 13 do 18. (b) členih 13 do 18. 

2. Odobritev novega živila in 

posodabljanje seznama Unije iz odstavka 1 

pomeni: 

2. Odobritev novega živila in 

posodabljanje seznama Unije iz odstavka 1 

pomeni: 

(a) dodajanje novega živila na seznam 

Unije; 

(a) dodajanje novega živila na seznam 

Unije; 

(b) črtanje novega živila s seznama Unije; (b) črtanje novega živila s seznama Unije; 

(c) dodajanje, črtanje ali spreminjanje (c) dodajanje, črtanje ali spreminjanje 
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pogojev, specifikacij ali omejitev, ki 

veljajo za vključitev novega živila na 

seznam Unije. 

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. 

3. Dodajanje novega živila na seznam 

Unije iz odstavka 2 po potrebi vključuje: 

3. Dodajanje novega živila na seznam 

Unije iz odstavka 2 vključuje specifikacijo 

novega živila, datum vnosa novega živila 

na seznam Unije 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 se 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. 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopki za odobritev dajanja novega 

živila na trg Unije in posodobitev seznama 

Unije 

Postopki za posodobitev seznama Unije. 

1. 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. 

1. Postopki 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. Komisija vlogo 

nemudoma da na razpolago državam 

članicam. Komisija na svojem spletnem 
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mestu objavi tudi povzetek vloge na 

podlagi informacij iz točk (-a), (a) ter 

povzetek znanstvenih dokazov iz točke (c). 

Vloga vključuje: Vloga vključuje: 

 
(-a) ime in naslov vložnika;  

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

 
(aa) opis proizvodnega postopka 

proizvodnje; 

(b) sestavo novega živila;  (b) natančno 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 in, kjer je ustrezno, za okolje; 

 
(ca) po potrebi analitsko metodo ali 

metode; 

(d) po potrebi predlog pogojev uporabe in 

predlog posebnih zahtev za označevanje, ki 

ne zavajajo potrošnika. 

(d) po potrebi predlog pogojev predvidene 

uporabe in predlog posebnih zahtev za 

označevanje, ki ne zavajajo potrošnika. 

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 

vpliva na zdravje ljudi.  

 2a. Komisija v 15 dneh po prejemu vloge 

vložniku potrdi, da je vlogo prejela. 

Komisija v enem mesecu po prejemu vloge 

preveri njeno veljavnost. Če meni, da 

vloga ni veljavna, o tem obvesti vložnika 

in navede razloge ter ustavi postopek. 

 2b. Če se metode preskušanja uporabljajo 

za nanomateriale, kot je navedeno v členu 

2(2)(ii), je treba razložiti znanstveno 

ustreznost teh metod za te materiale in po 

potrebi tehnične prilagoditve in 

spremembe, izvedene zaradi njihovih 

posebnih lastnosti. 

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. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 26a, s katerimi posodobi seznam 

Unije iz Priloge.  

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 

Komisija konča postopek odobritve in ne 

nadaljuje z načrtovano posodobitvijo v 

kateri koli fazi postopka, če oceni, da 

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 

Komisija v kateri koli fazi postopka odloči, 

da ne bo nadaljevala z načrtovano 

posodobitvijo, če oceni, da takšna 
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takšna posodobitev ni upravičena. posodobitev ni upravičena. 

Če je primerno, upošteva mnenja držav 

članic in agencije EFSA ter vse druge 

upravičene dejavnike, ki so pomembni za 

obravnavano posodobitev. 

Če je primerno, upošteva mnenja držav 

članic in agencije EFSA ter vse druge 

upravičene dejavnike, ki so pomembni za 

obravnavano posodobitev. 

V takih primerih Komisija o tem 

neposredno obvesti vložnika in vse države 

članice ter navede razloge, zaradi katerih 

meni, da posodobitev ni upravičena. 

V takih primerih Komisija o tem 

neposredno obvesti vložnika in vse države 

članice ter navede razloge, zaradi katerih 

meni, da posodobitev ni upravičena. 

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.  

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Mnenje agencije EFSA  Mnenje agencije EFSA  

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 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 in po potrebi okolja; 

 
(ba) ali so možni kumulativni in 

sinergijski učinki in ali bi lahko to 

škodljivo vplivalo na določene skupine 

prebivalstva; 

 
(c) ali se novo živilo, ki naj nadomesti 

drugo živilo, od slednjega ne razlikuje 

tako, da bi bilo ob običajni uporabi 
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hranilno manj ugodno za potrošnika. 

2. EFSA svoje mnenje pošlje Komisiji, 

državam članicam in po potrebi vložniku. 

2. Agencija EFSA svoje mnenje pošlje 

Komisiji, državam članicam in vložniku. 

3. V ustrezno utemeljenih primerih, kadar 

EFSA od vložnika zahteva dodatne 

informacije, se lahko devetmesečni rok iz 

odstavka 1 podaljša. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) 

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 devetmesečni rok iz odstavka 

1 avtomatično podaljša za navedeno 

dodatno obdobje. Komisija o podaljšanju 

obvesti države članice. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) 

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, sprejme mnenje na 

podlagi razpoložljivih informacij. Če 

vložnik ne zagotovi dodatnih informacij, 

je to lahko razlog, da EFSA sprejme 

negativno mnenje.  

5. Če vložniki predložijo dodatne 

informacije na lastno pobudo, jih pošljejo 

Komisiji in agenciji EFSA. 

5. Če vložniki predložijo dodatne 

informacije na lastno pobudo, jih pošljejo 

Komisiji in agenciji EFSA. 

V takih primerih EFSA svoje mnenje poda 

v roku devetih mesecev, določenem v 

odstavku 1. 

V takih primerih EFSA svoje mnenje poda 

v roku devetih mesecev, določenem v 

odstavku 1. 

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. 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odobritev novega živila in posodobitev 

seznama Unije  

 

Posodobitev seznama Unije 
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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. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejetje delegiranih aktov v skladu s 

členom 26a v zvezi s posodobitvijo 

seznama Unije iz člena 5 v roku šest 
mesecev od datuma objave mnenja 

Evropske agencije za varnost hrane iz 

člena 10, ob upoštevanju: 

(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. 

 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 27(3). 

 

2. Če Komisija agencije EFSA ne zaprosi 

za mnenje v skladu s členom 9(2), začne 

devetmesečni rok iz odstavka 1 teči od dne, 

ko Komisija prejme veljavno vlogo v 

skladu s členom 9(1). 

2. Če Komisija agencije EFSA ne zaprosi 

za mnenje v skladu s členom 9(2), začne 

šestmesečni rok iz odstavka 1 teči od dne, 

ko Komisija prejme veljavno vlogo v 

skladu s členom 9(1). 

Predlog spremembe  58 

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 ...24 sprejme 

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.  

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) 

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). 
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____________________ ____________________ 

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. 

Obrazložitev 

Uskladitev s ciljem Sveta, da popravi terminologijo.  

 

Predlog spremembe  59 

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. 

Namesto postopka iz člena 9 lahko 

vložnik, ki namerava dati na trg Unije 

tradicionalno živilo iz tretje države, izbere, 

da bo predložil obvestilo o svoji nameri 
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 natančno sestavo; 

(c) državo izvora živila; (c) državo ali države izvora živila; 

(d) dokumentacijo o dolgi tradiciji varne 

uporabe živila v tretji državi; 

(d) dokumentacijo o dolgi tradiciji varne 

uporabe živila v tretji državi, kakor je 

določena v smernicah iz člena 4 te uredbe; 

(e) po potrebi pogoje uporabe in posebne 

zahteve za označevanje, ki ne zavajajo 

potrošnika. 

(e) po potrebi pogoje predvidene uporabe 

in posebne zahteve za označevanje, ki ne 

zavajajo potrošnika. 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 14 

 

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 

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. 

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 EFSA 

Komisiji na podlagi znanstvenih dokazov 

predloži utemeljene pripombe glede 

varnosti zadevnega tradicionalnega živila, 

ki je namenjeno dajanju na trg Unije. 

3. Komisija obvesti države članice, 

agencijo EFSA in vložnika o rezultatih 

postopka iz odstavka 2. 

3. Komisija vložnika obvesti o vsaki 

utemeljeni pripombi, takoj ko je ta 

predložena. Države članice, agencija 

EFSA in vložnik so obveščeni o rezultatih 
postopka iz odstavka 2. 

4. 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. 

4. Kadar v roku, določenem v odstavku 2, 

ni utemeljenih pripomb v skladu z 

navedenim odstavkom, Komisija z 

delegiranim aktom iz člena 26 v enem 

mesecu posodobi seznam Unije. K vnosu 

na seznam Unije se dopiše, da gre za 

tradicionalno živilo iz tretje države. Po 

potrebi se določijo posebni pogoji za 

uporabo, posebne zahteve v zvezi z 

označevanjem ali zahteve za spremljanje 

po dajanju na trg. 

5. 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. 

5. Če so Komisiji predložene znanstveno 

utemeljene pripombe glede varnosti v 

skladu z odstavkom 2, Komisija ne 

posodobi seznama Unije. 

V navedenem primeru lahko vložnik 

predloži Komisiji vlogo v skladu s 

členom 15. 

V navedenem primeru lahko vložnik 

predloži Komisiji vlogo v skladu s 

členom 15. 

Predlog spremembe  61 

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 

Vloga iz drugega pododstavka člena 14(5) 

poleg že predloženih informacij v skladu s 
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dokumentacijo o utemeljenih pripombah 

glede varnosti, predloženih v skladu s 

členom 14(5). 

členom 13 vključuje dokumentacijo o 

pripombah, predloženih v skladu s 

členom 14(5). 

Obrazložitev 

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.  

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Mnenje agencije EFSA o tradicionalnem 

živilu iz tretje države 

Mnenje agencije EFSA o tradicionalnem 

živilu iz tretje države 

1. EFSA sprejme mnenje v šestih mesecih 

od datuma prejema veljavne vloge. 

1. EFSA sprejme mnenje v šestih mesecih 

od datuma prejema veljavne vloge. 

2. EFSA pri ocenjevanju varnosti 

tradicionalnega živila iz tretje države 

upošteva naslednje: 

2. EFSA pri ocenjevanju varnosti 

tradicionalnega živila iz tretje države 

upošteva naslednje: 

(a) ali je dolga tradicija varne uporabe 

živila v tretji državi podprta z zanesljivimi 

podatki, ki jih je vložnik predložil v skladu 

s členoma 13 in 15; 

(a) ali je dolga tradicija varne uporabe 

živila v tretji državi, kakor je določena v 

smernicah iz člena 4 te uredbe, podprta z 

zanesljivimi podatki, ki jih je vložnik 

predložil v skladu s členoma 13 in 15; 

(b) ali sestava živila in pogoji njegove 

uporabe ne ogrožajo zdravja ljudi v Uniji. 

(b) ali sestava živila in pogoji njegove 

uporabe ne ogrožajo zdravja ljudi v Uniji 

in po potrebi okolja. 

3. EFSA svoje mnenje posreduje Komisiji, 

državam članicam in vložniku. 

3. EFSA svoje mnenje posreduje Komisiji, 

državam članicam in vložniku. 

4. V ustrezno utemeljenih primerih, kadar 

EFSA od vložnika zahteva dodatne 

informacije, se lahko šestmesečni rok iz 

odstavka 1 podaljša. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) 

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 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) Komisija o podaljšanju obvesti 

države članice. 
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obdobje. Komisija o podaljšanju obvesti 

države članice. 

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 EFSA ne prejme dodatnih informacij 

iz odstavka 4 v dodatnem obdobju iz 

navedenega odstavka, dokončno oblikuje 

mnenje na podlagi razpoložljivih 

informacij. Če se ne zagotovijo dodatne 

informacije, je to lahko razlog, da EFSA 

sprejme negativno mnenje.  

6. Če vložniki predložijo dodatne 

informacije na lastno pobudo, jih pošljejo 

Komisiji in agenciji EFSA. 

6. Če vložniki predložijo dodatne 

informacije na lastno pobudo, jih pošljejo 

Komisiji in agenciji EFSA. 

V takih primerih EFSA svoje mnenje poda 

v roku šestih mesecev, določenem v 

odstavku 1.  

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi 

jasnost. (Ne zadeva slovenske različice.)  

7. EFSA dodatne informacije da na voljo 

Komisiji in državam članicam. 

7. EFSA dodatne informacije da na voljo 

Komisiji in državam članicam. 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 17 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odobritev tradicionalnega živila iz tretje 

države in posodabljanje seznama Unije 

Odobritev tradicionalnega živila iz tretje 

države in posodobitve seznama Unije 

Obrazložitev 

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

 

Predlog spremembe  64 

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 

1. Komisija v treh mesecih od datuma 

objave mnenja agencije EFSA sprejme 

delegirani akt v skladu s členom 26, s 

katerim se odobri dajanje tradicionalnega 

živila iz tretje države na trg Unije, in 

posodobi seznam Unije, pri čemer 
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upošteva naslednje: 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). 

 

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  65 

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 zaključi 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 

upravičene dejavnike, ki so pomembni za 

obravnavano posodobitev. 

Če je primerno, Komisija upošteva mnenja 

držav članic in agencije EFSA ter vse 

druge upravičene dejavnike, ki so 

pomembni za obravnavano posodobitev. 

Obrazložitev 

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vložnik lahko umakne vlogo iz člena 15 3. Vložnik lahko umakne vlogo iz člena 15 
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kadar koli pred sprejetjem mnenja agencije 

EFSA iz člena 16, s čimer zaključi 

postopek odobritve tradicionalnega živila 

iz tretje države in posodobitve seznama 

Unije. 

kadar koli pred sprejetjem mnenja agencije 

EFSA iz člena 16, s čimer zaključi 

postopek odobritve tradicionalnega živila 

iz tretje države in posodobitve seznama 

Unije. V takšnih primerih vložnik 

prevzame stroške, ki jih je imela agencija 

EFSA pri obravnavi vloge. 

 

Predlog spremembe  67 

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. 

Členi 9 do 12 se uporabljajo 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. 

Obrazložitev 

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost.  

 

Predlog spremembe  68 

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 

Izvedbeno pooblastilo v zvezi z določitvijo 

upravnih in znanstvenih zahtev za 

tradicionalna živila iz tretjih držav 

Komisija do...25 sprejme izvedbene akte v 

zvezi z: 

Komisija do...25 sprejme izvedbene akte v 

zvezi z: 

(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), na podlagi smernic 

agencije EFSA, vključno z natančnim in 
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izčrpnim seznamom dokumentov, 

potrebnih za veljavno priglasitev ali vlogo; 

(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. 

Obrazložitev 

Uskladitev s ciljem Sveta, da popravi terminologijo. 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če Komisija ne prejme dodatnih 

informacij iz odstavka 1 v podaljšanem 

roku iz navedenega odstavka, ukrepa na 

podlagi že predloženih informacij. 

2. Če Komisija ne prejme dodatnih 

informacij iz odstavka 1 v podaljšanem 

roku iz navedenega odstavka, prekine 

postopek odobritve. 
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Predlog spremembe  70 

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 opravičuje 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. 

Obrazložitev 

Na splošno bi moralo biti podaljšanje izjemne narave in primerno. Najprej je treba o 

podaljšanju obvestiti vložnika. 

 

Predlog spremembe  71 

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 

uskladila z roki iz Uredbe (ES) št. 

1924/2006 in da bi obdobji za varstvo 

podatkov potekali sočasno. V teh primerih 

se, preden Komisija sprejme odločitev o 

uskladitvi, opravi posvetovanje z 

vložnikom. 

 Poleg tega uskladitev obdobij varstva 
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intelektualne lastnine, zdravstvene trditve 

in postopkov ocenjevanja ter odobritve 

novih živil se, kjer je to mogoče, tudi 

uskladi, da bi zagotovili, da trgovanje s 

temi proizvodi nemoteno deluje in vložniki 

uživajo primerno zaščito. 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zaupnost vloge za posodabljanje seznama 

Unije 

Zaupnost vloge za posodobitve seznama 

Unije 

1. Vložniki lahko zahtevajo zaupno 

obravnavanje nekaterih informacij, 

predloženih v skladu s to uredbo, če lahko 

razkritje takih informacij znatno škoduje 

njihovemu konkurenčnemu položaju.  

1. Vložniki lahko zahtevajo zaupno 

obravnavanje nekaterih informacij, 

predloženih v skladu s to uredbo, če lahko 

razkritje takih informacij škoduje 

njihovemu konkurenčnemu položaju.  

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. 

2. Za namene odstavka 1 vložniki 

navedejo, za katere dele predloženih 

informacij želijo zaupno obravnavo, in 

zagotovijo vse potrebne informacije za 

utemeljitev svoje zahteve po zaupni 

obravnavi. V takih primerih se poda 

preverljiva utemeljitev. 

3. Potem ko so vložniki seznanjeni s 

stališčem Komisije, lahko v treh tednih 

umaknejo svojo vlogo, da ohranijo 

zaupnost predloženih informacij. 

3. Potem ko je bilo stališče Komisije 

sporočeno, se zaupnost ohrani še tri 

tedne, če bi želel vložnik vlogo umakniti. 

Zaupnost je zagotovljena do poteka 

navedenega roka. 

 

4. 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.  

4. Po poteku roka iz odstavka 3 in če 

vložnik ni umaknil vloge, Komisija ob 

resnem upoštevanju zahteve vložnika 

odloči, kateri deli informacij ostanejo 

zaupni, 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; 



 

RR\1042297SL.doc 55/123 PE537.480v03-00 

 SL 

(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; 

 (ea) vsaka prepoved ali omejitev, ki jo je v 

zvezi z živilom sprejela tretja država. 

 Komisija vodi seznam aplikacij, ki za 

vsako aplikacijo vsebuje informacije iz 

točk (a) do (ea) drugega odstavka. 

Komisija na zahtevo da seznam na voljo. 

5. Komisija, države članice in EFSA 

sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 

zagotovijo primerno zaupnost informacij, 

ki so jih prejele na podlagi te uredbe v 

skladu z odstavkom 4, razen če gre za 

informacije, ki jih je treba razkriti javnosti 

zaradi varovanja zdravja ljudi. 

5. Komisija, države članice in EFSA 

sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 

zagotovijo primerno zaupnost informacij, 

ki so jih prejele na podlagi te uredbe v 

skladu z odstavkom 4, razen če gre za 

informacije, ki jih je treba razkriti javnosti 

zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja. 

6. Če vložnik umakne ali je umaknil svojo 

vlogo, Komisija, države članice in EFSA 

ne razkrijejo zaupnih informacij, tudi tistih, 

o zaupnosti katerih se mnenji Komisije in 

vložnika razhajata. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) 

7. Uporaba odstavkov 1 do 6 ne vpliva na 

izmenjavo informacij o vlogi med 

Komisijo, državami članicami in agencijo 

EFSA. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) 

8. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

sprejme podrobna pravila o izvajanju 

odstavkov 1 do 6. 

8. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

sprejme podrobna pravila o izvajanju 

odstavkov 1 do 6. 

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). 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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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 zaradi varnosti živil v skladu s 

previdnostnim načelom zahteva 

spremljanje po dajanju na trg za vsa nova 

živila, pri tem pa upošteva mnenje 

agencije EFSA za določitev obdobja, 

potrebnega, da bi zagotovili, da se pri 

uporabi odobrenega novega živila 

upoštevajo varne meje. 

Obrazložitev 

Z uporabo novega živila se lahko odkrijejo tveganja za zdravje ljudi. Zahteva po spremljanju 

po dajanju na trg za vsa nova živila bo zagotovila, da bodo odobrena nova živila v varnih 

mejah brez škodljivih učinkov, kar bo tudi okrepilo zaupanje potrošnikov. 

 

Predlog spremembe  74 

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. 

Obrazložitev 

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

ločeno. 

 

Predlog spremembe  75 
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Predlog uredbe 

Člen 23 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23b 

 Meje prehajanja za sestavine materialov, 

namenjenih za stik z živili 

 Embalaža novih živil ustreza zahtevam iz 

Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih in 

izdelkih, namenjenih za stik z živili. Ko se 

določajo meje prehajanja nekaterih 

sestavin ali skupin sestavin v ali na živilo 

v skladu s členom 5 te uredbe, se posebna 

pozornost nameni materialom, ki so 

namenjeni za stik z živili in vsebujejo 

nanomateriale. Komisija najpozneje (12 

mesecev po začetku veljavnosti te uredbe) 

predloži poročilo Evropskemu parlamentu 

in Svetu o tem, kako obravnavati 

vprašanje nanomaterialov v materialih, 

namenjenih za stik z živili. V sporočilu 

med drugim podrobneje opredeli 

preskusne metode, ki so potrebne, da se 

ugotovi varnost nanomaterialov v 

materialih, namenjenih za stik z živili, ali 

jih je ustrezno odobriti ter, po potrebi, 

katere meje prehajanja je treba določiti. 

Obrazložitev 

Ker ta uredba med drugim obravnava nanomateriale v živilih, je pomembno zagotoviti, da se 

upoštevajo tudi nanodelci, ki bi lahko pomotoma prešli v živila. Nujno je treba ukrepati, saj še 

ni specifične zakonodaje na to temo, preskusne zahteve pa ali ne obstajajo ali pa se 

uporabljajo neprimerne metode preskušanja. 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 23 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23c 

 Posebne pravice držav članic 



 

PE537.480v03-00 58/123 RR\1042297SL.doc 

SL 

 1. Kadar ima država članica na podlagi 

novih informacij ali ponovne presoje 

obstoječih informacij izčrpne razloge za 

mnenje, da uporaba živila ali živilske 

sestavine, ki je v skladu s to uredbo, 

ogroža človekovo zdravje ali okolje, lahko 

začasno omeji ali ustavi trgovanje in 

uporabo tega živila ali živilske sestavine 

na svojem ozemlju. O tem nemudoma 

obvesti druge države članice in Komisijo 

ter navede razloge za svojo odločitev. 

 2. Komisija v tesnem sodelovanju z EFSA 

čim prej preuči razloge iz odstavka 1 in 

sprejme ustrezne ukrepe. Država članica, 

ki je sprejela odločitev iz odstavka 1, jo 

lahko ohrani do začetka veljavnosti 

ukrepov. 

Obrazložitev 

Določba je prevzeta iz veljavne zakonodaje (uredba št. 258/1997) in je bila vključena tudi v 

mnenje Parlamenta iz druge obravnave leta 2010. 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopek odobritve v primeru varstva 

podatkov 

Postopek odobritve v primeru varstva 

podatkov 

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 sedmih let od datuma odobritve 

novega živila ne smejo uporabiti v korist 

poznejše vloge brez privolitve prvotnega 

vložnika. 

2. Varstvo podatkov je zagotovljeno, kadar 

so izpolnjeni naslednji pogoji:  

2. Komisija zagotovi varstvo podatkov, 

kadar so izpolnjeni naslednji pogoji: 

(a) predhodni vložnik je nove znanstvene 

dokaze ali znanstvene podatke v času 

(a) prvotni vložnik je nove znanstvene 

dokaze ali znanstvene podatke v času 
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vložitve prve vloge označil kot pravno 

zaščitene; 

vložitve prve vloge označil kot pravno 

zaščitene; 

(b) predhodni vložnik je imel v času prve 

vloge izključno pravico sklicevanja na 

pravno zaščitene znanstvene dokaze ali 

podatke in 

(b) prvotni vložnik lahko preverljivo 

dokaže, da je bil v času prve vloge lastnik 

pravno zaščitenih znanstvenih dokazov ali 

podatkov 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 prvotni in poznejši 

vložnik strinjata, da se lahko uporabijo taki 

znanstveni dokazi in podatki. 

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 

priglasitve in vloge za dajanje 

tradicionalnih živil iz tretjih držav na trg 

Unije. 

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 

priglasitve in vloge za dajanje 

tradicionalnih živil iz tretjih držav na trg 

Unije. 

 3a. Da bi preprečili ponavljanje študij, ki 

vključujejo vretenčarje, se poznejši 

predlagatelj lahko sklicuje na študije o 

vretenčarjih in druge študije, s katerimi se 

lahko preprečijo poskusi na živalih. 

Lastnik podatkov lahko zahteva ustrezno 

nadomestilo za njihovo uporabo. 

Predlog spremembe  78 

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; 

Obrazložitev 

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 
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Predlog spremembe  79 

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. 

Obrazložitev 

Uskladitev s ciljem Sveta, da zagotovi jasnost. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Poglavje 6 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kazni in postopek v odboru Kazni in splošne določbe 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 

182/2011. 

črtano  

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s 

pisnim postopkom, se pisni postopek 

zaključi brez izida, če v roku za 

predložitev mnenja tako odloči predsednik 

odbora ali če to zahteva navadna večina 

članov odbora. 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Odbor poda svoje mnenje v roku šestih 

mesecev po sprejetju predloga iz členov 

11(1) in 17(1). 

Obrazložitev 

Predlagani rok je predolg, da bi odločitev lahko sprejeli v razumnem obdobju (18 mesecev). 

Predlog spremembe uvaja rok, ko mora odbor izdati mnenje. Za primerjavo: pri centralni 

odobritvi zdravil je treba začetne pripombe pisno posredovati v 22 dneh. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kakršna koli zahteva za dajanje novega 

živila na trg Unije, ki jo predloži država 

članica v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 

258/97 in za katero končna odločitev ni 

bila sprejeta pred ...27, se šteje za vlogo na 

podlagi te uredbe. 

1. Kakršna koli zahteva za dajanje novega 

živila na trg Unije, ki jo predloži država 

članica v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 

258/97 in za katero končna odločitev ni 

bila sprejeta pred ...,27 se šteje za vlogo na 

podlagi te uredbe. 

__________________ __________________ 

27 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 24 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

27 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 12 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

sprejme prehodne ukrepe o izvajanju 

odstavkov 1 in 2. Navedeni izvedbeni akti 

se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 27(3). 

3. Komisija lahko z delegiranimi akti 

sprejme prehodne ukrepe o izvajanju 

odstavkov 1 in 2. Navedeni delegirani akti 

se sprejmejo v skladu s členom 26 a. 
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Obrazložitev 

Sprememba zaradi doslednosti. 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 29 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 29a 

 Dokler ne začnejo veljati posebni zakonski 

predpisi o živilih iz kloniranih živali in 

njihovih potomcev, je treba tovrstnim 

živilom priložiti naslednjo informacijo za 

končnega potrošnika: „Živilo iz 

kloniranih živali/potomcev kloniranih 

živali.“ Predpakirana živila se opremijo z 

oznako, na kateri je ta informacija. V 

drugih primerih se ta informacija o živilu 

zagotovi v drugem spremnem gradivu. 

Obrazložitev 

Uvesti je treba ustrezne ukrepe, da bi preprečili vrzeli v zakonodaji. 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 29 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 29b 

 Poročanje 

 Komisija najpozneje do…* poroča 

Evropskemu parlamentu in Svetu o 

izvajanju te uredbe, predvsem o učinku 

novega poenostavljenega postopka za 

tradicionalna živila iz tretjih držav. 

 _____________ 

 * UL: prosimo, vstavite datum pet let po 

začetku veljavnosti te uredbe. 
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Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Uporablja se od …28. Uporablja se od …28. 

__________________ __________________ 

28 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 24 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

28  Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 12 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Priloga (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Priloga 

 Seznam Unije odobrenih novih živil in 

tradicionalnih živil iz tretjih držav ter 

pogoji uporabe 

Obrazložitev 

Prvotni seznam Unije odobrenih novih in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 

priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 

Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 26a 

 Izvajanje pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz 

tega člena. 

 2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz členov 4(3), 9(3), 11(1), 14(4) in 

17(1) se prenese na Komisijo za obdobje 
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sedmih let od … *. Komisija pripravi 

poročilo o prenesenem pooblastilu 

najpozneje devet mesecev pred koncem 

sedemletnega obdobja. Prenos pooblastila 

se samodejno podaljša za enako obdobje, 

razen če Evropski parlament ali Svet 

nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 

tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

 3. Pooblastilo iz členov 4(3), 9(3), 11(1), 

14(4) in 17(1) lahko kadarkoli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo 

o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila, naveden v tej odločitvi. 

Odločitev začne učinkovati dan po njeni 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je v njej določen. 

Odločitev ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 

akt, o tem istočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet. 

 5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 

4(3), 9(3), 11(1), 14(4) in 17(1), začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti 

Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v 

dveh mesecih od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 

Ta rok se na pobudo Evropskega 

parlamenta ali Sveta podaljša za dva 

meseca. 

 __________________ 

 *UL: prosimo, vstavite datum začetka 

veljavnosti te uredbe. 
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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, da bi ponovno uvedli kategorije živil in uvedli nove 

kategorije za hrano z novo ali namenoma spremenjeno prvotno molekulsko strukturo; živilo, 

ki vsebuje mikroorganizme, glive in alge ali je sestavljeno ali proizvedeno iz njih; ter nova 

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 odda jo 

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. 
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MNENJE ODBORA ZA MEDNARODNO TRGOVINO 

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih 

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

Pripravljavka mnenja: Jude Kirton-Darling 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ozadje 

 

Predlagana uredba EU je drugi poskus Komisije, da prenovi režim EU na področju novih 

živil, ki velja od leta 1997. Obstoječi regulativni okvir je deležen kritik, ker je postopek 

odobritve novega živila obremenjujoč, zamuden in drag. To je bolj problematično za podjetja, 

katerih glavni trg je Evropa, saj so v drugih državah, kot so ZDA in Kanada, postopki 

odobritve pred dajanjem na trg veliko krajši. Posledično številna živilska podjetja EU, zlasti 

mala in srednja podjetja, ne želijo razvijati novih živil ali živilskih sestavin, ki bi spadala na 

področje uporabe novih živil, in jih dajati na trg. 

 

Tretje države so v okviru Svetovne trgovinske organizacije večkrat kritizirale EU, saj menijo, 

da postopek odobritve novega živila ustvarja ovire pri trgovini in preprečuje dostop do trga 

EU živilom, ki imajo dolgo tradicijo varne uporabe v svoji državi izvora. 

 

Ugotovitve 

 

Poleg splošnega cilja, ki je zagotavljanje varnosti hrane, je namen nove uredbe racionalizirati 

in poenostaviti postopek odobritve za nova živila z oblikovanjem seznama Unije odobrenih 

novih živil. Zelo dobrodošli so predlogi o zmanjšanju upravnega bremena za države članice in 

njihova podjetja, zagotovitvi krajših in cenejših postopkov odobritve ter povečanju 

konkurenčnosti evropske prehrambne industrije, predvsem malih in srednjih podjetij, med 

drugim s spodbujanjem inovacij. 

 

Poleg tega predlog predvideva hitrejšo in bolj sorazmerno oceno varnosti za tradicionalna 

živila iz tretjih držav. Namen posebnih določb za živila s tradicijo varne uporabe v tretjih 

državah, ki niso bila dana na trg EU, je omogočiti lažji dostop do trga EU, ustvariti bolj 

uravnotežen sistem in pozitivno okolje za trgovino ter se s tem odzvati na pomisleke Svetovne 
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trgovinske organizacije glede arbitrarnosti in neupravičenih omejitev pri dostopu na trg EU. 

 

Navedeni cilj predloga je tudi pojasniti opredelitev novih živil v uredbi in s tem povečati 

pravno varnost. Vendar se pojavlja bojazen, da ima lahko črtanje kategorij in širitev 

opredelitev ravno obraten učinek in lahko povzroči zakonodajne vrzeli, ki bi vplivale na 

varnost hrane. 

 

Za pripravljavko mnenja je posebej pomembna nova opredelitev in natančne zahteve za 

priglasitev živil iz tretjih držav. Pojem dolga tradicija varne uporabe je v predlogu precej 

ohlapno opredeljen in ga bo treba dopolniti z jasnimi smernicami in standardi za zbiranje 

podatkov in dokazov, ki jih mora vložnik predložiti. To je osnovni pogoj za učinkovitost 

novega centraliziranega sistema, torej, da bi preprečili tveganje pogostih neutemeljenih 

pomislekov glede varnosti s strani držav članic. Poleg tega morajo biti zahteve v skladu z 

mednarodnimi obvezami EU, da ne bi povzročile neupravičenih omejitev za nosilce živilske 

dejavnosti iz tretjih držav. 

Pripravljavka mnenja je seznanjena z delom Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki 

trenutno posodablja obstoječe smernice iz leta 1997 o znanstvenih vidikih in predstavitvi 

informacij, potrebnih za podporo vlog za dajanje na trg novih živil in novih živilskih sestavin, 

ter o pripravi poročil o začetni presoji v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97. Z novim 

centraliziranim sistemom bo več bremena prenesenega na agencijo EFSA, za kar bodo seveda 

potrebni ustrezni viri.  

 

Poleg omenjenih smernic pripravljavka mnenja meni, da je nosilcem živilske dejavnosti iz 

tretjih držav, ki želijo na trg EU dati tradicionalna živila, nujno treba zagotoviti ustrezno in 

pravočasno tehnično pomoč. 

 

Nenazadnje meni, da je treba ustrezno spremljati izvajanje in učinke novih pravil, predvsem v 

zvezi z novim poenostavljenim postopkom za tradicionalna živila tretjih držav. Rezultate tega 

spremljanja je treba posredovati Parlamentu pet let po začetku veljavnosti nove uredbe. 

 

To je nekaj pomislekov, na katerih so osnovani predlogi, ki jih bo predložila pripravljavka 

mnenja Odbora za mednarodno trgovino. Kar zadeva konkretne predloge sprememb, bodo ti 

osredotočeni na določbe v zvezi s tradicionalnimi živili iz tretjih držav in s tem povezanim 

potrebnim prenosom pooblastil. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 

pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 
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Predlog spremembe  1 

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, okolja in interesov 

potrošnikov ter učinkovito delovanje 

notranjega trga, hkrati pa zagotavljati 

preglednost ter spodbujati inovacije in 

kreativnost malih in srednjih podjetij v 

agroživilskem sektorju. Treba bi bilo 

uporabljati previdnostno načelo, kot je 

opredeljeno v Uredbi (ES) št. 178/2002. 

 

Predlog spremembe  2 

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) Treba bi bilo razlikovati med 

tradicionalnimi živili iz tretjih držav in 

novimi živili. 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, kot bo 

določeno v znanstvenih in tehničnih 

smernicah, ki jih bo pripravila Evropska 

agencija za varnost hrane (EFSA). 

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. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) EFSA je v svojem mnenju z dne 

6. aprila 201121 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) EFSA je v svojem mnenju z dne 

6. aprila 201121 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 ob 

upoštevanju previdnostnega načela 
pripravlja metode preskušanja, ki 

upoštevajo posebne značilnosti namensko 

proizvedenih nanomaterialov. 

__________________ __________________ 

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

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Za nova živila veljajo splošne zahteve 

za označevanje iz Uredbe (EU) 

št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikom ter druge relevantne zahteve 

za označevanje v živilski zakonodaji Unije. 

V nekaterih primerih bi bilo morda treba 

navesti dodatne informacije pri 

označevanju, zlasti glede opisa živila, 

njegovega vira ali pogojev uporabe, da bi 

zagotovili ustrezno obveščenost 

(24) Za nova živila veljajo splošne zahteve 

za označevanje iz Uredbe (EU) 

št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikom ter druge relevantne zahteve 

za označevanje v živilski zakonodaji Unije. 

Vključiti bi bilo treba dodatne informacije 

pri označevanju, zlasti glede opisa živila, 

njegovega izvora, sestave in pogojev 

uporabe, da bi zagotovili ustrezno 

obveščenost potrošnikov o vrsti novega 
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potrošnikov o vrsti novega živila. živila, tudi če prihaja iz tretje države. Zato 

bi lahko, kadar se na seznam Unije ali na 

seznam tradicionalnih živil iz tretjih držav 

vključi novo živilo, določili posebne 

pogoje glede uporabe ali obveznosti 

označevanja, ki bi se med drugim lahko 

nanašali na posamezne značilnosti ali 

lastnosti živil, kot so sestava, hranilna 

vrednost ali prehranski učinki ter namen 

uporabe živila, ali na etične vidike ali 

posledice za zdravje nekaterih skupin 

prebivalstva. Primerno je, da se v tej 

uredbi določijo posebne obveznosti glede 

označevanja sestavin živil, prisotnih v 

obliki namensko proizvedenih 

nanomaterialov, ki spadajo v področje 

uporabe te uredbe. 

 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Države članice bi morale določiti 

pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe 

in sprejeti vse potrebne ukrepe, da se 

zagotovi njihovo izvajanje. Navedene 

kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne. 

(26) Države članice bi morale določiti 

pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe 

in sprejeti vse potrebne ukrepe, da se 

zagotovi njihovo izvajanje. Navedene 

kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne ter bi morale pripomoči k 

zagotavljanju enakih konkurenčnih 

pogojev. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka 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;  

(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 predelane izdelke iz 

tega živila, kot so opredeljeni v Uredbi 

(ES) št. 178/2002, in ima dolgo tradicijo 

varne uporabe v tretji državi;  

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka 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; 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 27a v zvezi z opredelitvijo 

koncepta „znatnega dela prebivalstva 

tretje države“. 
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Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „vložnik“ pomeni državo članico, tretjo 

državo ali zainteresirano stran, ki lahko 

predstavlja več zainteresiranih strani, ki je 

pri Komisiji vložila vlogo v skladu s 

členom 9 ali 15 ali priglasitev v skladu s 

členom 13; 

(d) „vložnik“ pomeni državo članico, tretjo 

državo ali zainteresirano stran, ki lahko 

predstavlja več zainteresiranih strani, ali 

malo ali srednje podjetje, ki pri Komisiji 

vloži vlogo v skladu s členom 9 ali 15 ali 

priglasitev v skladu s členom 13; 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 3 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvedbena pooblastila v zvezi z 

opredelitvijo novega živila iz člena 2(2)(a) 

Prenos pooblastil 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 27a v zvezi z odločitvijo, ali 

določeno živilo ustreza opredelitvi novih 

živil iz točke (a) člena 2(2), odobritvijo 

tradicionalnih živil iz tretjih držav ter 

posodabljanjem seznama Unije iz člena 

17. 
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Obrazložitev 

Pripravljavka mnenja meni, da so delegirani akti ustrezen način za dopolnjevanje ali 

spreminjanje uredbe v tem smislu. Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo treba dodati 

uvodno izjavo s podrobnostmi v zvezi s prenosom pooblastil.  

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

27(3). 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija vzpostavi in posodablja 

seznam Unije novih živil, odobrenih za 

dajanje na trg Unije v skladu s členi 6, 7 in 

8 (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije). 

1. Komisija vzpostavi, posodablja in 

objavlja seznam Unije novih živil, 

odobrenih za dajanje na trg Unije v skladu 

s členi 6, 7 in 8 (v nadaljnjem besedilu: 

seznam Unije), kot je določeno v prilogi te 

uredbe. Seznam Unije zajema 

tradicionalna živila iz tretjih držav. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) kadar je mogoče zagotoviti sledljivost 

materialov, uporabljenih pri njihovi 

izdelavi. 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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; 

(c) dodatne posebne zahteve za 

označevanje zaradi obveščanja končnega 

potrošnika o vseh posebnih značilnostih ali 

lastnostih živil in zaradi njihove 

sledljivosti, kot so sestava, poreklo, 

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; 

Obrazložitev 

Z označevanjem novih živil je treba zagotoviti, da končni potrošnik lahko ugotovi njegov 

izvor. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) državo izvora živila; (c) državo izvora živila in države porekla 

materialov, uporabljenih pri njegovi 

izdelavi; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) dokumentacijo o dolgi tradiciji varne 

uporabe živila v tretji državi; 

(d) dokumentacijo o dolgi tradiciji varne 

uporabe živila v tretji državi, kot je 
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določeno v evropskih smernicah pod 

nadzorom Evropske agencije za varnost 

hrane; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) po potrebi pogoje uporabe in posebne 

zahteve za označevanje, ki ne zavajajo 

potrošnika. 

(e) pogoje uporabe in posebne zahteve za 

označevanje, ki ne zavajajo potrošnika. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 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 sprejme 

delegirane akte o odobritvi dajanja 

tradicionalnega živila iz tretje države na trg 

Unije in posodobitvi seznama Unije, pri 

čemer upošteva naslednje: 

Obrazložitev 

Pripravljavka mnenja meni, da so delegirani akti ustrezen način za dopolnjevanje uredbe v 

tem smislu. Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo treba dodati uvodno izjavo s 

podrobnostmi v zvezi s prenosom pooblastil. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz 

črtano 
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člena 27(3). 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 19 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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) na podlagi smernic 

agencije EFSA;  

Obrazložitev 

Poleg posodobitve obstoječih znanstvenih smernic bi morala agencija EFSA oblikovati 

tehnične smernice in orodja za pomoč nosilcem živilske dejavnosti iz tretjih držav pri 

predložitvi vloge ali priglasitve. 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nosilci živilske dejavnosti takoj 

obvestijo Komisijo o: 

2. Nosilci živilske dejavnosti in 

zdravstveni organi držav članic takoj 

obvestijo Komisijo o: 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo pravila o kaznih za 

kršitve določb te uredbe in sprejmejo vse 

potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo 

izvajanje. Predvidene kazni morajo biti 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 

Države članice obvestijo Komisijo o 

navedenih določbah najpozneje do …26 in 

v najkrajšem možnem času tudi o vsaki 

njihovi nadaljnji spremembi. 

Države članice določijo pravila o kaznih za 

kršitve določb te uredbe in sprejmejo vse 

potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo 

izvajanje. Predvidene kazni morajo biti 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter 

zagotavljati enake konkurenčne pogoje. 

Države članice obvestijo Komisijo o 

navedenih določbah najpozneje do …26 in 

v najkrajšem možnem času tudi o vsaki 

njihovi nadaljnji spremembi. 

__________________ __________________ 

26 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 24 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

26 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 24 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 27 a novo 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Izvajanje pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

 2. Pooblastilo iz člena 3 in člena 17 se 

prenese na Komisijo za obdobje 5 let od 

...*. Komisija pripravi poročilo o 

prenesenem pooblastilu najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet ne nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred 

koncem vsakega obdobja. 

 3. Pooblastilo iz členov 3 in 17 lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
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Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila, naveden v tej 

odločitvi. Odločitev začne veljati dan po 

njeni objavi v Uradnem listu Evropske 

unije ali na poznejši datum, ki je v njej 

določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 

že veljavnih delegiranih aktov. 

 4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 

akt, o tem istočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet. 

 5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 3 in členom 17, začne veljati le, če 

niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 

mesecev Evropskemu parlamentu in Svetu 

o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega 

roka tako Evropski parlament kot Svet 

obvestila Komisijo, da ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. 

 _____________ 

 * UL: prosimo, vstavite datum začetka 

veljavnosti te uredbe. 

Obrazložitev 

Pripravljavka mnenja meni, da je ustrezno časovno omejiti prenos pooblastila na Komisijo. 

Taka omejitev omogoča večji parlamentarni nadzor, saj Komisijo obvezuje, da najpozneje 

devet mesecev pred iztekom določenega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. 

Samodejno podaljševanje prenosa pooblastila za enako obdobje po drugi strani preprečuje 

prekomerno obremenitev zakonodajalcev ter olajšuje izvajanje uredbe. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 29 a novo 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Poročanje 

 Komisija pet let po začetku uporabe 

uredbe poroča Evropskemu parlamentu in 

Svetu o njenem izvajanju, predvsem o 

vplivu novega poenostavljenega postopka 
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za nova živila in tradicionalna živila iz 

tretjih držav. To poročilo se objavi. 
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10.11.2014 

MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA 

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih 

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

Pripravljavka mnenja: Daciana Octavia Sârbu 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Komisija je januarja 2008 predlagala pregled zakonodaje EU o novih živilih 

(2008/0002(COD)). Vendar se zakonodajni postopek v spravnem postopku ni uspešno 

zaključil, predvsem zaradi nesoglasja glede vključitve živil iz kloniranih živali v področje 

uporabe uredbe. Komisija je decembra 2013 sprejela revidiran sveženj ukrepov o kloniranju 

živali in novih živilih. 

Predlagana uredba o novih živilih ne zajema več živil iz kloniranih živali, saj te ureja ločen 

predlog v svežnju. Pripravljavka mnenja pozdravlja, da so bila živila iz kloniranih živali 

izključena iz področja uporabe te uredbe in vključena v poseben predlog, kot je v preteklosti 

zahteval Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Predlog se ne uporablja niti za gensko 

spremenjena živila, saj sodijo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/20031. 

S predlogom o novih živilih naj bi revidirali veljavno zakonodajo o novih živilih (Uredba 

(ES) št. 258/972 in Uredba (ES) št. 1852/20013), da bi posodobili in poenostavili veljavne 

postopke za odobritev in vključili nedavne spremembe v zakonodaji Unije. Komisija 

namerava s predlagano uredbo vzpostaviti centraliziran sistem izdaje dovoljenj, ki naj bi 

omogočil večjo gotovost za prosilce za odobritev novega živila ter poenostavil in pospešil 

postopek odobritve. Pripravljavka mnenja se strinja, da je treba sedanji postopek odobritve 

poenostaviti, vendar meni, da bi bilo treba dati prednost zaščiti varnosti hrane in zdravja 

potrošnikov na vseh stopnjah postopka odobritve novih živil. V skladu s previdnostnim 

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

spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1). 
2  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). 
3  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). 
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načelom bi morala Unija svojim državljanom dati tudi vsa zagotovila o varnosti živil, ki so 

dana na njen trg.  

S predlogom se uvaja tudi poenostavljen postopek odobritve za tradicionalna živila iz tretjih 

držav, da bi odstranili trgovinske ovire, do katerih prihaja zaradi sedanjega dolgotrajnega 

postopka odobritve. Če je možno dokazati pretekle izkušnje o varni uporabi hrane v tretji 

državi in če države članice ali Evropska agencija za varnost hrane temu ne nasprotujejo iz 

varnostnih razlogov, se bo dovolilo dajanje teh živil na trg EU. Pripravljavka mnenja tudi 

meni, da bi morali za živila iz tretjih držav zahtevati enake standarde kot za živila iz EU.  

Pripravljavka mnenja meni, da bi morale države članice imeti možnost, da se posvetujejo s 

Komisijo in drugimi državami članicami, če po preučitvi vseh potrebnih informacij, ki so jim 

jih posredovali nosilci živilske dejavnosti, naletijo na težave pri odločanju, katero živilo sodi 

na področje uporabe te uredbe. 

Obenem mora Evropska agencija za varnost hrane pri ocenjevanju varnosti novega živila, ki 

naj bi nadomestilo podobno živilo, zagotoviti, da novo živilo za potrošnika ne bo imelo 

manjše hranilne vrednosti. 

Komisija predlaga, da se z izvedbenim aktom pripravi začetni seznam Unije za odobrena nova 

in tradicionalna živila iz tretje države. Vendar je seznam novih živil bistven element, zato ga 

je treba vključiti v temeljni akt (v prilogo). Poleg tega bi bilo treba omogočiti posodobitev 

tega seznama s postopkom, ki bo krajši od posodobitve temeljnega akta, zato bi bilo primerno 

uporabiti delegirane akte.  

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 

 

 

 

Predlog spremembe  1 

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 

(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 in varovanje 
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preglednost. zdravja živali. Poleg tega bi bilo treba 

upoštevati previdnostno načelo, kot je 

določeno v Uredbi (ES) št. 178/2002 

Evropskega parlamenta in Sveta1a. 

 __________________ 

 1a 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). 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Standardi, opredeljeni v zakonodaji 

Unije, bi morali veljati za vsa živila, dana 

na trg Unije, vključno z živili, uvoženimi 

iz tretjih držav. 

Obrazložitev 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je ta predlog spremembe sprejel v mnenju v prvi 

obravnavi predloga iz leta 2008 (2008/0002 (COD)) in zdi se ustrezno ponoviti, da bi morali 

standardi Unije veljati tudi za uvožena živila. 

 

 

Predlog spremembe  3 

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 

(5) Obstoječe skupine novih živil iz člena 1 

Uredbe (ES) št. 258/97 bi bilo treba 

pojasniti in posodobiti. 
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iz člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 

Evropskega parlamenta in Sveta15. 

__________________  

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). 

 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Živila in njihove sestavine, ki spadajo 

v katero od naslednjih kategorij, bi se 

morali šteti za nova živila, kot so 

opredeljena v tej uredbi: živila in živilske 

sestavine z novo ali namerno spremenjeno 

primarno molekulsko strukturo; živila in 

živilske sestavine, ki jih sestavljajo 

mikroorganizmi, glive ali alge in druge 

surovine biološkega ali mineralnega 

izvora ali so iz njih pridobljeni; živila, ki 

vsebujejo rastline ali njihove dele ali so iz 

njih sestavljena ali proizvedena, razen 

rastlin, pridobljenih s tradicionalnim 

razmnoževanjem ali gojenjem, ki že iz 

preteklosti veljajo za varna živila na trgu 

Unije, če se zaradi tega znatno ne 

spremeni sestava ali struktura živil, kar 

vpliva na njihovo hranilno vrednost, 

presnovo ali raven neželenih snovi; in 

živila, ki vsebujejo žuželke ali njihove dele 

ali so iz njih sestavljena ali proizvedena; 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 



 

RR\1042297SL.doc 87/123 PE537.480v03-00 

 SL 

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 bilo treba 

dejstvo, da se živilo ni v večjem obsegu 

uporabljalo za prehrano ljudi ali dajalo na 

trg 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. 

Obrazložitev 

Prilagoditev zaradi sprememb, predlaganih v členu 2(2)(a). 

 

 

Predlog spremembe  6 

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 

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. 

(7) Nove tehnologije v postopku 

proizvodnje živil lahko vplivajo na živila 

in zato tudi na varnost hrane in okolje. 

Zato bi bilo 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. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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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). 

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). 

 

Predlog spremembe  7 

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 

(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. 

(9) Kadar se znatno spremeni postopek 

proizvodnje snovi, ki se je uporabljal v 

skladu z Direktivo 2002/46/ES, Uredbo 

(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 po celoviti oceni 

tveganja, nato pa v skladu z ustrezno 

posebno zakonodajo. 

Obrazložitev 

Prilagoditev zaradi sprememb, predlaganih v členu 2(2)(a)(i). 

 

 

Predlog spremembe  8 

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 

(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 
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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. 

živila bi morala biti vsaj 25 let del običajne 

vsakodnevne prehrane znatnega dela 

prebivalstva tretje države. Pri oceni in 

upravljanju njihove varnosti bi morali 

upoštevati tradicijo varne uporabe v tretji 

državi, pri čemer ne bi bila vključena 

neprehranska uporaba, uporaba, ki ni 

povezana z običajno prehrano, in uporaba 

v zdravstvene namene. Poleg tega bi bilo 

treba upoštevati, da lahko sestava in 

značilnosti živil iz tretjih držav zaradi 

podnebnih razmer nihajo. 
 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Ali se živilo v tretji državi uporablja 

za prehrano ljudi v pomembnem obsegu, 

bi bilo treba oceniti na podlagi informacij, 

ki jih predložijo nosilci živilske dejavnosti 

in jih po potrebi dopolnjujejo druge 

informacije, ki so na voljo v tretjih 

državah. Če ni na voljo dovolj informacij 

o njegovi uporabi za prehrano ljudi, bi 

bilo treba uvesti preprost in pregleden 

postopek za pridobitev teh informacij, ki 

bi vključeval Komisijo, Evropsko agencijo 

za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: 

EFSA) in nosilce živilske dejavnosti. Na 

Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena 

pooblastila, da določi posamezne stopnje 

tega postopka posvetovanja. 

Obrazložitev 

Namen spremembe je razjasnitev pojma „pomemben obseg“. 
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Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Komisiji bi bilo treba podeliti 

izvedbena pooblastila, da odloči, ali 

določeno živilo spada v opredelitev novega 

živila in tako zanj veljajo pravila o novih 

živilih, določena v tej uredbi. 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  11 

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 

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. 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Obrazložitev 

(Ne zadeva slovenske različice.) 
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Predlog spremembe  12 

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, 

ocena njihove varnosti pa bi morala 

temeljiti na previdnostnem načelu, kot je 

določeno v členu 7 Uredbe (ES) 

št. 178/2002. Poleg tega njihova uporaba 

ne bi smela zavajati potrošnika. Zato bi 

bilo treba potrošnike obvestiti o vsebini 

novih živil ter sestavinah in tehnologijah, 

ki se uporabljajo pri njihovi proizvodnji. 

Zahteve za označevanje izdelkov so zato 

nadvse pomembne, zlasti če so nova živila 

ustvarjena z uporabo novih vzrejnih ali 

pridelovalnih metod, novih materialov ali 

novih postopkov proizvodnje. Podobno se 

novo živilo, ki naj bi nadomestilo drugo 

živilo, ne bi smelo razlikovati od 

navedenega živila tako, da bi za potrošnika 

imelo manjšo hranilno vrednost ali slabšo 

kakovost. 

Obrazložitev 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je prvi del tega predloga spremembe sprejel v mnenju 

v prvi obravnavi predloga iz leta 2008 (2008/0002 (COD)) in zdi se ustrezno ponoviti, da bi 

morali uporabljati previdnostno načelo. 

 

 

Predlog spremembe  13 

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 

(18) Nova živila se ne bi smela dati na trg 

ali uporabljati v živilih za prehrano ljudi, 

če niso vključena na seznam Unije novih 
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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 

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. 

živil, odobrenih za dajanje na trg Unije (v 

nadaljnjem besedilu: seznam Unije). Zato 

je primerno vzpostaviti seznam Unije 

novih živil, na katerega se 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. 

Obrazložitev 

Začetni seznam Unije odobrenih novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 

priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 

 

 

Predlog spremembe  14 

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 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. Seznam bi moral biti lahko 

dostopen in popolnoma pregleden. Na 

Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastila, 

da v skladu s členom 290 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije sprejme 

delegirane akte v zvezi s posodobitvijo 

seznama.  
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Obrazložitev 

Ker so ti ukrepi za splošno uporabo in namenjeni dopolnitvi ali spremembi nekaterih 

nebistvenih elementov te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da 

bo lahko posodabljala seznam. 

 

 

Predlog spremembe  15 

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 in jasno opredeliti 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 agencija EFSA. Opravljati 

bi jih morala na pregleden način, pri tem 

pa bi morala vzpostaviti mrežo z državami 

članicami in svetovalnim odborom o 

novih živilih in procesih (ACNFP). Vsako 

novo značilnost, ki bi lahko vplivala na 

zdravje, bi bilo treba oceniti posamično. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Živila iz kloniranih živali ureja 

Uredba (ES) št. 258/1997 in bodo 

obravnavana v prihodnji direktivi o 

dajanju hrane iz živalskih klonov na trg. 

Spričo tega bi jih bilo treba izključiti iz 

področja uporabe te uredbe. 
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Predlog spremembe  17 

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. 

črtano 

Obrazložitev 

Začetni seznam Unije odobrenih novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 

priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi z 

opredelitvijo novega živila, postopkom 

posvetovanja za določitev statusa novega 

živila, drugimi posodobitvami seznama 

Unije, pripravo in predložitvijo vlog ali 

priglasitev za vključitev živil na seznam 

Unije, pravili za preverjanje veljavnosti 

vlog ali priglasitev, zaupno obravnavo in 

prehodnimi določbami bi bilo treba 

izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta22. 

(28) Izvedbena pooblastila v zvezi s 

postopkom posvetovanja za določitev 

statusa novega živila, pripravo in 

predložitvijo vlog ali priglasitev za 

vključitev živil na seznam Unije, pravili za 

preverjanje veljavnosti vlog ali priglasitev 

in zaupno obravnavo bi bilo treba izvajati v 

skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta22. 

__________________ __________________ 

22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 



 

RR\1042297SL.doc 95/123 PE537.480v03-00 

 SL 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). (UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je skladen s spremembami členov glede uporabe izvedbenih ali 

delegiranih pooblastil. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28a) Da bi dopolnili ali spremenili 

nekatere nebistvene elemente te uredbe, bi 

bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastila, da v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

sprejme akte v zvezi z opredelitvijo novih 

živil, odobritvijo novih živil in 

tradicionalnih živil iz tretjih držav, 

posodobitvijo seznama Unije in sprejetjem 

prehodnih ukrepov. Zlasti je pomembno, 

da Komisija pri svojem pripravljalnem 

delu opravi ustrezna posvetovanja, 

vključno na ravni strokovnjakov. Komisija 

bi morala pri pripravi in oblikovanju 

delegiranih aktov zagotoviti, da so 

ustrezni dokumenti predloženi 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

istočasno, pravočasno in na ustrezen 

način. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je skladen s spremembami členov glede uporabe izvedbenih ali 

delegiranih pooblastil. 
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Predlog spremembe  20 

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, da se zagotovi 

visoka raven varovanja zdravja ljudi, 

interesov potrošnikov in okolja, hkrati pa 

učinkovito delovanje notranjega trga, 

preglednost, spodbujanje inovativnosti v 

živilskopredelovalni industriji in po 

potrebi varovanje zdravja živali. 
 

 

 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) živila, ki spadajo na področje uporabe 

Uredbe Sveta XXX/XX/EU [o dajanju 

hrane iz živalskih klonov na trg]. 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Živila iz kloniranih živali se ne 

uvrstijo na seznam Unije novih živil. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 
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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 vsako živilo, ki se 

pred 15. majem 1997 ni v večjem obsegu 

uporabljalo za prehrano ljudi ali dajalo na 

trg v Uniji, ne glede na datum pristopa 

posameznih držav članic k Uniji, in spada 

v vsaj eno od naslednjih kategorij: 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je povečati pravno varnost. 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka -i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-ia) živila in živilske sestavine z novo ali 

namerno spremenjeno primarno 

molekulsko strukturo; 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka i b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-ib) živila in živilske sestavine, ki jih 

sestavljajo mikroorganizmi, glive ali alge 

in druge surovine biološkega ali 

mineralnega izvora ali so iz njih 

pridobljeni; 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je omogočiti, da se bo uredba lahko prilagajala novi 

tehnologiji in novim živilom, ki bodo vstopala na trg Unije. 
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Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka -i c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-ic) živila, ki vsebujejo rastline ali njihove 

dele ali so iz njih sestavljena ali 

proizvedena, razen rastlin, pridobljenih s 

tradicionalnim razmnoževanjem ali 

gojenjem, ki že iz preteklosti veljajo za 

varna živila na trgu Unije, če se zaradi 

tega sestava ali struktura živil ne 

spremeni znatno, kar vpliva na njihovo 

hranilno vrednost, presnovo ali raven 

neželenih snovi; 

 

 

Predlog spremembe  27 

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, nastalo s postopkom 

proizvodnje, ki se pred 15. majem 1997 ni 

uporabljal za živila v Uniji, pri katerem se 

po celoviti oceni tveganja ugotovi, da se je 

znatno spremenila sestava ali struktura 

živila, kar vpliva na njegovo hranilno 

vrednost, način njegove presnove ali raven 

neželenih snovi; 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) živilo, ki vsebuje žuželke ali njihove 
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dele ali je iz njih sestavljeno ali 

proizvedeno; 

 

 

Predlog spremembe  29 

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, ki se do 

15. maja 1997 ni uporabljal v proizvodnji 

živil, ali 

Obrazložitev 

Namen spremembe je razjasnitev predloga uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka 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; 

Obrazložitev 

Izraz „znaten“ je primernejši. 

 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) „klonirane živali“ pomenijo živali, 

proizvedene z nespolno, umetno metodo 

razmnoževanja z namenom proizvodnje 

genetsko identičnih ali skoraj identičnih 

kopij posamezne živali; 

 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 3 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvedbena pooblastila v zvezi z 

opredelitvijo novega živila iz člena 2(2)(a) 

Delegirana pooblastila v zvezi z 

opredelitvijo novega živila iz člena 2(2)(a) 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 26a, da odloči, ali določeno živilo 

spada v opredelitev novega živila iz člena 

2(2)(a) te uredbe. 

Obrazložitev 

Za odločitev o tako splošni uporabi, kot je opredelitev novih živil, ki tudi določa področje 

uporabe te uredbe, je bolj ustrezno uporabiti delegirana pooblastila. 

 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

27(3). 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci živilske dejavnosti preverijo, ali 

živilo, ki ga nameravajo dati na trg Unije, 

spada na področje uporabe te uredbe. 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Obrazložitev 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

 

 

Predlog spremembe  36 

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. V navedenem primeru 

nosilci živilske dejavnosti državi članici 

zagotovijo vse potrebne informacije, da ta 

lahko določi, ali živilo sodi v področje 

uporabe te uredbe. 
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Obrazložitev 

Nosilci živilske dejavnosti morajo posredovati vse ustrezne informacije o novem proizvodu, ki 

ga nameravajo dati na trg, da bi ugotovili, ali gre za novo živilo. 

 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice se lahko posvetujejo s 

Komisijo in drugimi državami članicami, 

da bi ugotovile, ali živilo sodi v področje 

uporabe te uredbe. 

Obrazložitev 

Kadar imajo države članice dvome o vključitvi živila v področje uporabe te uredbe, se lahko 

posvetujejo s Komisijo in/ali drugimi državami članicami. 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija vzpostavi in posodablja 

seznam Unije novih živil, odobrenih za 

dajanje na trg Unije v skladu s členi 6, 7 in 

8 (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije). 

1. Seznam Unije novih živil, odobrenih za 

dajanje na trg Unije v skladu s členoma 6 

in 8 (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije) 

je določen v prilogi. 

Obrazložitev 

Začetni seznam Unije odobrenih novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 

priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 
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Predlog spremembe  39 

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 uporabljajo v skladu s pogoji 

uporabe in zahtevami za označevanje, 

navedenimi na seznamu. 

Obrazložitev 

Za nova živila veljajo zahteve za označevanje iz Uredbe (EU) št. 1169/2011. 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija objavi seznam Unije na 

svojem spletnem mestu. 

 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 

dokazov ne pomenijo tveganja za zdravje 

ljudi; 

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 

dokazov in po uporabi previdnostnega 

načela iz člena 7 Uredbe (ES) št. 178/2002 
ne pomenijo tveganja za zdravje ljudi in, 

če je ustrezno, za okolje; 

Obrazložitev 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je prvi del tega predloga spremembe sprejel v mnenju 

v prvi obravnavi predloga iz leta 2008 (2008/0002 (COD)) in zdi se ustrezno ponoviti, da bi 
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morali uporabljati previdnostno načelo. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

sploh pa ne bistveno; 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 7 črtano 

Vzpostavitev seznama Unije   

Komisija najpozneje 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, po potrebi vključno z 

morebitnimi pogoji za odobritev. 

 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme po 

svetovalnem postopku iz člena 27(2). 

 

__________________  

23 Urad za publikacije: prosimo, vstavite 

datum: 24 mesecev po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe. 

 

Obrazložitev 

Začetni seznam Unije odobrenih novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 

priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 
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Predlog spremembe  44 

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 zahtev 

za spremljanje po dajanju na trg, ki 

veljajo za vključitev novega živila na 

seznam Unije. 

Obrazložitev 

Na seznamu Unije novih živil bi moralo biti jasno navedeno, kateri pogoji so bili določeni, ko 

je bilo izdano dovoljenje. 

 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Dodajanje novega živila na seznam 

Unije iz odstavka 2 po potrebi vključuje: 

3. Dodajanje novega živila na seznam 

Unije iz odstavka 2 vključuje: 

 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) specifikacijo novega živila; (a) specifikacijo novega živila in 

tehnološkega postopka; 

 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 
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Člen 8 – odstavek 3 – točka a b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) ime in naslov vložnika; 

 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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; 

 

(b) po potrebi 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; 

 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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; 

(c) po potrebi 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; če novo živilo vsebuje 

sestavine v obliki namensko proizvedenih 

nanomaterialov ali je iz njih sestavljeno, 

se to jasno označi na seznamu sestavin, 

imenu teh sestavin pa v oklepaju sledi 

beseda „nano“; 
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Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) zahteve za spremljanje po dajanju na 

trg v skladu s členom 23. 

(d) po potrebi zahteve za spremljanje po 

dajanju na trg v skladu s členom 23. 

 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 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. 

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. Komisija vlogo 

posreduje državam članicam in jo objavi 

na svojem spletnem mestu. 

 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka -a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -a) ime in naslov vložnika; 

Obrazložitev 

Namen spremembe je zagotoviti večjo preglednost. 
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Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) postopek proizvodnje; 

Obrazložitev 

Postopek proizvodnje je lahko zelo pomemben pri določanju, ali gre za novo živilo. Glej 

uvodno izjavo 7. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) znanstvene dokaze, da novo živilo ne 

pomeni varnostnega tveganja za zdravje 

ljudi; 

(c) neodvisne in strokovno pregledane 

znanstvene dokaze, da novo živilo ne 

pomeni varnostnega tveganja za zdravje 

ljudi in živali ali okolje; 

 

 

Predlog spremembe  55 

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 veljavno vlogo posreduje 

agenciji EFSA in od nje zahteva, da poda 

svoje mnenje. 

 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 
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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. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 26a v zvezi z odobritvijo dajanja 

novega živila na trg Unije in 

posodabljanjem seznama Unije iz priloge. 

Obrazložitev 

Začetni seznam Unije odobrenih novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 

priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 

 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če je primerno, upošteva mnenja držav 

članic in agencije EFSA ter vse druge 

upravičene dejavnike, ki so pomembni za 

obravnavano posodobitev. 

Komisija upošteva mnenja držav članic in 

agencije EFSA ter vse druge upravičene 

dejavnike, ki so pomembni za obravnavano 

posodobitev. 

 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če Komisija zahteva mnenje agencije 

EFSA, ji posreduje veljavno vlogo. EFSA 

sprejme mnenje v devetih mesecih od 

datuma prejema veljavne vloge. 

Agencija EFSA sprejme mnenje v devetih 

mesecih od datuma prejema veljavne 

vloge. 

 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri ocenjevanju varnosti novega živila 

EFSA po potrebi upošteva naslednje: 

Pri ocenjevanju varnosti novega živila in v 

skladu s previdnostnim načelom agencija 
EFSA po potrebi upošteva naslednje: 

 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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 in, če je ustrezno, okolja. 

 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) ali ima novo živilo, ki naj bi 

nadomestilo drugo živilo, drugačne 

lastnosti, zaradi katerih bi lahko imelo za 

potrošnika manjšo hranilno vrednost. 

Obrazložitev 

Agencija EFSA mora pri ocenjevanju varnosti novih živil zagotoviti, da novo živilo, ki 

nadomesti drugo podobno živilo, nima drugačnih lastnosti, zaradi katerih bi lahko imelo za 

potrošnika manjšo hranilno vrednost. 

 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del 
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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: 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 26a v zvezi s posodobitvijo 

seznama Unije iz člena 5 v devetih 

mesecih od datuma objave mnenja agencije 

EFSA iz člena 10, pri čemer upošteva: 

Obrazložitev 

Začetni seznam Unije odobrenih novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 

priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) mnenje agencije EFSA; črtano 

Obrazložitev 

Sklicevanje na agencijo EFSA iz točke (c) bi bilo treba črtati, saj se besedilo nanjo sklicuje že 

v uvodnem delu odstavka. 

 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 27(3). 

črtano 
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Predlog spremembe  65 

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 

devetmesečni rok iz odstavka 1 teči od 

dne, ko Komisija prejme veljavno vlogo v 

skladu s členom 9(1). 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – točka -a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -a) ime in naslov vložnika; 

Obrazložitev 

Namen spremembe je zagotoviti večjo preglednost. 

 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 14 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopek za tradicionalna živila iz tretjih 

držav 

Postopek priglasitve za tradicionalna živila 

iz tretjih držav 

Obrazložitev 

Poudariti bi bilo treba, da naslednji odstavki zadevajo postopek priglasitve za tradicionalna 

živila iz tretjih držav. 
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Predlog spremembe  68 

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 nemudoma posreduje veljavno 

priglasitev iz člena 13 in jo objavi na 

svojem spletnem mestu. 

 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ali je dolga tradicija varne uporabe 

živila v tretji državi podprta z zanesljivimi 

podatki, ki jih je vložnik predložil v skladu 

s členoma 13 in 15; 

(a) ali je dolga tradicija varne uporabe 

živila v tretji državi, ocenjena na podlagi 

znanstvenih smernic in meril, ki jih je 

treba pojasniti, podprta z zanesljivimi 

podatki, ki jih je vložnik predložil v skladu 

s členoma 13 in 15; 

 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ali sestava živila in pogoji njegove 

uporabe ne ogrožajo zdravja ljudi v Uniji. 

(b) ali sestava živila in pogoji njegove 

uporabe ne ogrožajo zdravja ljudi v Uniji 

in, če je ustrezno, okolja. 

 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) ali ima novo živilo, ki naj bi 

nadomestilo drugo živilo, drugačne 

lastnosti, zaradi katerih bi lahko imelo za 

potrošnika manjšo hranilno vrednost. 

Obrazložitev 

Namen spremembe je zagotoviti večjo varnost. 

 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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: 

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v 

treh mesecih od datuma objave mnenja 

agencije EFSA v skladu s členom 26a 

sprejme delegirane akte v zvezi z 

odobritvijo dajanja tradicionalnega živila iz 

tretje države na trg Unije in posodobitvijo 

seznama Unije, pri čemer upošteva 

naslednje: 

Obrazložitev 

Začetni seznam Unije odobrenih novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 

priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 

 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 27(3). 

črtano 
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Predlog spremembe  74 

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 ali 

pogojev za uporabo, dodatnih posebnih 

zahtev za označevanje ali zahtev za 

spremljanje po dajanju na trg, ki veljajo 

za vključitev tradicionalnega živila iz tretje 

države na seznam Unije, se uporabljajo 

členi 9 do 12. 

Obrazložitev 

Glej člen 8(2). Namen spremembe je razjasnitev uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če Komisija ne prejme dodatnih 

informacij iz odstavka 1 v podaljšanem 

roku iz navedenega odstavka, ukrepa na 

podlagi že predloženih informacij. 

2. Če se Komisiji dodatne informacije iz 

odstavka 1 ne posredujejo v določenem 

novem roku, živila ne odobri. 

 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija, države članice in EFSA 

sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 

5. Komisija, države članice in agencija 

EFSA sprejmejo ustrezne ukrepe, s 
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zagotovijo primerno zaupnost informacij, 

ki so jih prejele na podlagi te uredbe v 

skladu z odstavkom 4, razen če gre za 

informacije, ki jih je treba razkriti javnosti 

zaradi varovanja zdravja ljudi. 

katerimi zagotovijo primerno zaupnost 

informacij, ki so jih prejele na podlagi te 

uredbe v skladu z odstavkom 4, razen če 

gre za informacije, ki jih je treba razkriti 

javnosti zaradi varovanja zdravja ljudi, 

okolja in zdravja živali. 

 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nosilci živilske dejavnosti takoj 

obvestijo Komisijo o: 

črtano 

(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. 

 

Obrazložitev 

Odstavek je bil napačno vključen v člen o določitvi zahteve za spremljanje po dajanju na trg, 

saj gre za posebno zahtevo splošnega značaja, ki je neodvisna od odločitve o zahtevi za 

spremljanje po dajanju na trg. Zaradi večje jasnosti besedila bi moral to biti poseben člen v 

tej uredbi. 

 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23a 

 Zahteve glede novih informacij 

 Nosilci živilske dejavnosti takoj obvestijo 

Komisijo o: 
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 (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. 

Obrazložitev 

Odstavek je bil napačno vključen v člen o določitvi zahteve za spremljanje po dajanju na trg, 

saj gre za posebno zahtevo splošnega značaja, ki je neodvisna od odločitve o zahtevi za 

spremljanje po dajanju na trg. Zaradi večje jasnosti besedila bi moral to biti poseben člen v 

tej uredbi. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Poglavje 6 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kazni in postopek v odboru Kazni in splošne določbe 

 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 26a 

 Izvajanje pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

 2. Pooblastilo iz členov 3, 9(3), 11(1), 

17(1) in 29(3) se prenese na Komisijo za 

obdobje sedmih let od …*. Komisija 

pripravi poročilo o prenesenem 

pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 

koncem sedemletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za 

enako obdobje, razen če Evropski 
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parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred 

koncem vsakega obdobja. 

 3. Pooblastilo iz členov 3, 9(3), 11(1), 

17(1) in 29(3) lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo 

o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila, naveden v tej odločitvi. 

Odločitev začne učinkovati dan po njeni 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je v njej določen. 

Odločitev ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 

akt, o tem istočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet. 

 5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členi 3, 9(3), 11(1), 17(1) in 29(3), začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti 

Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v 

roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta 

rok se na pobudo Evropskega parlamenta 

ali Sveta podaljša za dva meseca. 

 __________________ 

 * UL: prosimo, vstavite datum začetka 

veljavnosti te uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 

182/2011. 

črtano 
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Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s 

pisnim postopkom, se pisni postopek 

zaključi brez izida, če v roku za 

predložitev mnenja tako odloči predsednik 

odbora ali če to zahteva navadna večina 

članov odbora. 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s 

pisnim postopkom, se pisni postopek 

zaključi brez izida, če v roku za predložitev 

mnenja tako odloči predsednik odbora ali 

če to zahteva navadna večina članov 

odbora. 

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s 

pisnim postopkom, se pisni postopek 

zaključi brez izida, če v šestih mesecih 

tako odloči predsednik odbora ali če to 

zahteva navadna večina članov odbora. 

Obrazložitev 

Namen spremembe je razjasnitev roka. 

 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 27 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 27b 

 Pregled 

 Komisija do ...* in ob upoštevanju 

pridobljenih izkušenj Evropskemu 
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parlamentu in Svetu predloži poročilo o 

izvajanju te uredbe, ki mu po potrebi 

priloži zakonodajne predloge. 

 __________________ 

 * UL: prosimo, vstavite datum pet let po 

začetku veljavnosti te uredbe. 

Obrazložitev 

Komisija bi morala pet let po začetku veljavnosti Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o 

izvajanju nove uredbe. 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

sprejme prehodne ukrepe o izvajanju 

odstavkov 1 in 2. Navedeni izvedbeni akti 

se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 27(3). 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 26a v zvezi s sprejetjem prehodnih 

ukrepov o izvajanju odstavkov 1 in 2. 

Obrazložitev 

Za sprejetje prehodnih ukrepov bi bilo treba uporabiti delegirane akte, ne izvedbenih. 

 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Priloga (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Priloga  

 Seznam Unije odobrenih novih živil in 

tradicionalnih živil iz tretjih držav 

Obrazložitev 

Začetni seznam Unije odobrenih novih živil in tradicionalnih živil iz tretjih držav bi bilo treba 
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priložiti tej uredbi in posodabljati z delegiranimi akti. 
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POSTOPEK 

Naslov Nova živila 

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

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

ENVI 

16.1.2014 
   

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

AGRI 

16.1.2014 

Pripravljavec/-ka mnenja 

       Datum imenovanja 

Daciana Octavia Sârbu 

17.9.2014 

Obravnava v odboru 23.9.2014 7.10.2014   

Datum sprejetja 6.11.2014    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

26 

11 

5 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, José Bové, Paul 

Brannen, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, 

Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Beata Gosiewska, Martin 

Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter 

Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, 

Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, 

Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis 

Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, 

Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Michela Giuffrida, Norbert Lins, 

Momčil Nekov (Momchil Nekov), Sofia Ribeiro 
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POSTOPEK 

Naslov Nova živila 

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

Datum predložitve EP 18.12.2013    

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

ENVI 

16.1.2014 
   

Odbori, zaprošeni za mnenje 

       Datum razglasitve na zasedanju 

INTA 

16.1.2014 

ITRE 

16.1.2014 

IMCO 

16.1.2014 

AGRI 

16.1.2014 

Odbori, ki niso podali mnenja 

       Datum sklepa 

ITRE 

22.1.2014 

IMCO 

24.9.2014 
  

Poročevalec/-ka 

       Datum imenovanja 

James Nicholson 

14.7.2014 
   

Obravnava v odboru 23.7.2014 13.10.2014 5.11.2014  

Datum sprejetja 24.11.2014    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

58 

0 

6 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, 

Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, 

Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Eleonora 

Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta 

Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie 

Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte 

Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, 

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, 

Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 

Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor 

Škrlec, Jadwiga Wiśniewska 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Michel 

Dantin, Mark Demesmaeker, Ismail Ertug, Esther Herranz García, Jan 

Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Marit Paulsen, Christel 

Schaldemose, Bart Staes 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Fredrick Federley 

Datum predložitve 2.12.2014 

 


