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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih in spremembi 
Uredbe (ES) št. XXX/XXXX [enotni postopek] je zagotoviti varnost hrane, zaščititi zdravje 
ljudi in zagotoviti delovanje notranjega trga za hrano. Odobritev in uporaba novih živil in 
živilskih sestavin je v Evropski uniji usklajena od leta 1997, ko je bila sprejeta Uredba (ES) 
št. 258/97. V tej uredbi so opredeljena splošna načela za odobritev novih živil in živilskih 
sestavin. Novi predlog je namenjen racionalizaciji obstoječih predpisov za postopke 
odobritve, nadzora, označevanja in uporabe novih živil ter oblikovanju jasnejše opredelitve 
novih živil.

Pripravljavka mnenja podpira predlog, ampak predlaga naslednje izboljšave: 

 pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba pri obravnavanju odobritve novih živil 
upoštevati etični vidik ter po potrebi zaprositi za mnenje odbor za etiko in nove 
tehnologije o etičnih vprašanjih v zvezi z znanostjo in novimi tehnologijami. 

 Želi tudi zagotoviti, da bodo izvajalni ukrepi sprejeti pred začetkom veljavnosti uredbe. 
To bo podjetjem zmanjšalo nejasnosti in zmedo pri vprašanju, katera pravila naj bi 
upoštevala. Če se izvedbeni ukrepi ne sprejmejo, se bodo še vedno pojavljale težave pri 
razlagi in možne razlike v upravljanju med državami članicami, kar bo imelo škodljiv 
vpliv na delovanje notranjega trga. Pripravljavka mnenja predlaga tudi, da se uredba začne 
uporabljati 12 in ne 6 mesecev po objavi. To bo omogočilo, da se izvajalni ukrepi 
sprejmejo pred začetkom veljavnosti uredbe.

 Pripravljavka mnenja želi v predlogu poenostaviti mejno področje pri zdravilih. 
Pojasnitev, ali gre za novo živilo ali zdravilo, bo prehrambeni industriji omogočila lažjo 
razlago predpisov in zmanjšala negotovosti o tem, katere predpise spoštovati na 
posameznih področjih. 

 Za tradicionalna živila iz tretjih držav je zahteva po vsaj 20-letni uporabi jasnejša kot 
zahteva po uporabi v vsaj „eni generaciji“, ker ta pravni izraz ni dovolj jasen.

 Uporaba živil v Skupnosti se oceni ne glede na datum vstopa posamezne države članice v 
EU, kar bo omogočilo pojasnitev stanja zlasti za nove države članice.

 Cilji se razširijo, da bi se v živilsko industrijo vključila podpora inovacij ter da bi notranji 
trg nemoteno deloval. Ti ukrepi bodo koristili podjetnikom v sektorju.

 Ponekod se je povečalo varstvo potrošnikov, na primer z izrecno prepovedjo dajanja na trg 
živil, ki niso vključena na seznam Skupnosti.

 Poročilo povečuje preglednost informacij za javnost, saj določa, da morajo biti na voljo na 
spletu.
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 Povečana je pravna varnost za podjetnike, ki vložijo veliko denarja v pripravo za dajanje 
na trg novih ali tradicionalnih živil ter morajo biti v primeru ovir med postopkom 
odobritve o tem nemudoma obveščeni, ovire pa utemeljene.

 Obveznost Komisije, da vložnikom nudi tehnično podporo, se razširi in podrobneje razloži 
predvsem za mala in srednja podjetja, vključno z možnostjo vložitve enotnega 
elektronskega zahtevka.

 Pripravljavka mnenja meni, da je treba spremljati nova živila na trgu po odobritvi, zato 
poziva Komisijo, naj vzpostavi ustrezno, natančno določeno obdobje za spremljanje, ki 
prepreči možnost pravne negotovosti v nedoločenem obdobju, kar bi vplivalo na ravnanje 
podjetnikov v konkurenčnem okolju.

 Poročilo natančneje določa način soobstoja varstva osebnih podatkov z zaupnostjo 
(zasebnostjo) tovrstnih informacij v skladu s členom 12 uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, živilske encime in 
arome za živila. Ta kombinacija obdobja varstva podatkov in obdobja varovanja zaupnosti 
bi temeljila na načelu sorazmernosti, ki vključuje večjo izmenjavo znanstvenih spoznanj 
in preglednost informacij za potrošnike (na primer za tiste z alergijami itd.).

 Pripravljavka mnenja meni, da morajo države članice v skladu z nacionalno zakonodajo 
objaviti kazni v 12 mesecih od objave uredbe v Uradnem listu EU ter da mora Komisija za 
ohranitev stalnosti predložiti poročilo o pregledu stanja do leta 2013, na podlagi katerega 
bo lahko Evropski parlament, izvoljen na volitvah junija 2009, ocenil učinkovitost uredbe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pravila Skupnosti za nova živila so 
določena z Uredbo (ES) št. 258/97 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
januarja 1997 v zvezi z novimi živili in 
novimi živilskimi sestavinami in Uredbo 
Komisije (ES) št. 1852/2001 z dne 
20. septembra 2001 o podrobnih pravilih o 

(3) Pravila Skupnosti za nova živila so 
določena z Uredbo (ES) št. 258/97 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
januarja 1997 v zvezi z novimi živili in 
novimi živilskimi sestavinami in Uredbo 
Komisije (ES) št. 1852/2001 z dne 
20. septembra 2001 o podrobnih pravilih o 
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dostopnosti določenih podatkov javnosti in 
varstvu podatkov, predloženih na podlagi 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 258/97. Zaradi jasnosti je treba 
razveljaviti Uredbo (ES) št. 258/97 in jo 
nadomestiti s to uredbo. Sedanja uredba 
mora vključiti ukrepe, ki ji trenutno ureja 
Uredba (ES) št. 1852/2001.

dostopnosti določenih podatkov javnosti in 
varstvu podatkov, predloženih na podlagi 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 258/97. Zaradi jasnosti je treba 
razveljaviti Uredbo (ES) št. 258/97 in 
Uredbo (ES) št. 1852/2001. Uredbo (ES) 
št. 258/97 je treba nadomestiti s to uredbo. 
Priporočilo Komisije 97/618/ES z dne 
29. julija 1997 o znanstvenih vidikih in 
predstavitvi informacij, potrebnih za 
podporo aplikacij za dajanje na trg novih 
živil in novih živilskih sestavin, ter 
pripravi poročil o začetni presoji v skladu 
z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta1 je treba nadomestiti 
z revidiranimi smernicami, prilagojenimi 
novim živilom. Vendar mora biti 
vložnikom zahtevkov še naprej 
omogočena uporaba priporočila Komisije 
97/618/ES, dokler se ne nadomesti z 
revidiranimi smernicami.
__________
1 UL L 253, 16.09.97, str. 1. 

Obrazložitev

Določbe o postopku presoje iz Uredbe (ES) št. 1852/2001 so v predlagani uredbi zajete v 
določbah o enotnem postopku odobritve, zato Uredba Komisije (ES) št. 1852/2001 ni več 
potrebna. Predlagana nova uredba omogoča objavo novih smernic v pomoč vložnikom 
zahtevkov. Sedanje smernice bi morale veljati, dokler se ne nadomestijo z revidiranimi 
smernicami.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za zagotovitev kontinuitete Uredbe 
(ES) št. 258/97 je treba kot merilo, da se 
živilo šteje za novo, ohraniti neuporabo v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred začetkom uporabe Uredbe 
(ES) št. 258/97 15. maja 1997.

(4) Za zagotovitev kontinuitete Uredbe 
(ES) št. 258/97 je treba kot merilo, da se 
živilo šteje za novo, ohraniti neuporabo v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred začetkom uporabe Uredbe 
(ES) št. 258/97 15. maja 1997. Uporaba v 
Skupnosti se nanaša na uporabo v 
državah članicah ne glede na datum 
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njihovega pristopa k Evropski uniji. 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančneje pojasnjuje obseg vpliva uredbe na notranji trg ter 
povečuje pravno varnost za udeležene stranke, zlasti v državah članicah srednje in vzhodne 
Evrope.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vendar je živila, pridobljena iz 
kloniranih živali in njihovih potomcev, 
treba izvzeti iz področja uporabe te 
uredbe. Obravnavati jih je treba v posebni 
uredbi, sprejeti s soodločanjem, ne pa z 
enotnim postopkom. Dokler ta uredba ne 
začne veljati, Komisija predloži ustrezen 
zakonodajni predlog. Dokler ne začne 
veljati uredba o kloniranih živalih, je 
treba uvesti moratorij za dajanje na trg 
živil, proizvedenih iz kloniranih živali in 
njihovih potomcev.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Določbe Direktive 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini1

bi se morale uporabljati povsod, kjer bi se 
proizvod ob upoštevanju vseh svojih 
značilnosti lahko opredelil kot „zdravilo“ 
ali kot proizvod, katerega uporabo ureja 
druga zakonodaja Skupnosti. Če država 
članica v skladu z direktivo 2001/83/ES 
ugotovi, da je proizvod zdravilo, lahko 
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skladno z zakonodajo Skupnosti omeji 
dajanje tovrstnega proizvoda na trg.
__________

1 UL L 311, 28.11.01, str. 67. 

Obrazložitev

Opredelitev živila v skladu z Uredbo 178/2002 določa, da proizvod, ki je zdravilo, ne more 
biti živilo. Ker razvrščanje proizvodov kot zdravil na podlagi Direktive 2001/83 ni popolnoma 
usklajeno med državami članicami, obstajajo nekatere razlike pri razvrščanju proizvodov kot 
zdravil. To vpliva tudi na razvrščanje živil, saj se pri novih živilih pojavijo številni mejni 
primeri. Ta uvodna izjava industriji in potrošnikom podrobneje razlaga delovanje trga v zvezi 
z mejnimi proizvodi.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Z informacijami, ki so na voljo v 
državah članicah, je treba utemeljiti ali se 
je živilo uporabljalo v pomembnem obsegu 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997. Če 
Komisija nima informacij o prehrani ljudi 
pred 15. majem 1997, je treba uvesti 
enostaven in pregleden postopek za 
zbiranje navedenih informacij, ki vključuje 
države članice in vse zainteresirane strani.

(13) Z informacijami, ki so na voljo v 
državah članicah, je treba utemeljiti ali se 
je živilo uporabljalo v pomembnem obsegu 
za prehrano ljudi pred 15. majem 1997. Če 
Komisija nima informacij o prehrani ljudi 
pred 15. majem 1997, je treba uvesti 
postopek za zbiranje navedenih informacij, 
ki vključuje države članice in vse 
zainteresirane strani. Ta postopek mora 
biti enostaven in pregleden ter ne sme
neupravičeno ovirati trga, sprejeti pa ga je 
treba najpozneje šest mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe. 

Obrazložitev

Postopek zbiranja informacij lahko vključuje vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi s proizvodi, 
za katere se ugotovi, da niso nova živila. Nepravilni sklepi v zvezi s statusom novega živila pri 
procesu preglednega zbiranja podatkov ne bi smeli škodljivo vplivati na konkurenčni položaj 
teh proizvodov. Postopek Komisije bi zato moral biti pozoren na take težave ter ne bi smel 
neupravičeno ovirati trga.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za oceno varnosti in odobritev je treba 
uporabiti usklajen, centraliziran postopek, 
ki je učinkovit, časovno omejen in 
pregleden. Glede nadaljnjega usklajevanja 
različnih postopkov odobritve živil, je 
treba izvesti oceno varnosti novih živil in 
njihovo uvrstitev na seznam Skupnosti v 
skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. [..] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[datum] o vzpostavitvi enotnega postopka 
odobritve za aditive za živila, živilske 
encime in arome za živila.

(15) Za oceno varnosti in odobritev je treba 
uporabiti usklajen, centraliziran postopek, 
ki je učinkovit, časovno omejen in 
pregleden. Glede nadaljnjega usklajevanja 
različnih postopkov odobritve živil je treba 
izvesti oceno varnosti novih živil in 
njihovo uvrstitev na seznam Skupnosti v 
skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. [..] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[datum] o vzpostavitvi enotnega postopka 
odobritve za aditive za živila, živilske 
encime in arome za živila. Pri odobritvi 
novih živil bi bilo treba upoštevati tudi 
druge dejavnike v zvezi z obravnavanim 
primerom, vključno s etičnimi dejavniki. 

Obrazložitev

Pri postopku odobritve novih živil (ker ta zajemajo tudi nova živila iz nanotehnologij ali 
postopkov kloniranja) je treba upoštevati vse dejavnike, ki so pomembni za končno odločitev, 
vključno z etičnimi vprašanji.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) V posebnih okoliščinah se, da bi se 
spodbujalo raziskave in razvoj v kmetijsko-
živilskem sektorju in s tem inovacij, nove 
znanstvene dokaze in podatke, ki so 
predmet lastninske pravice, predložene za 
potrebe vloge za uvrstitev novega živila na 
seznam Skupnosti, v omejenem časovnem 
obdobju brez soglasja prvega vložnika ne 
sme uporabiti v korist drugega vložnika. 
Varovanje znanstvenih podatkov enega 
vložnika zahtevka ne sme preprečiti 

(20) V posebnih okoliščinah, da bi se 
spodbujale raziskave in razvoj v kmetijsko-
živilskem sektorju in s tem inovacije, je 
treba zaščititi naložbe inovatorjev v 
zbiranje informacij in podatkov, ki se 
predložijo pri vložitvi zahtevka po tej 
uredbi. Novi znanstveni dokazi in podatki, 
ki so predmet lastninske pravice, 
predloženi za potrebe zahtevka za uvrstitev 
novega živila na seznam Skupnosti, se v 
omejenem časovnem obdobju brez soglasja 
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drugim vložnikom zahtevka, da zahtevajo 
uvrstitev na seznam Skupnosti novih živil 
na podlagi lastnih znanstvenih podatkov.

prvega vložnika ne smejo uporabiti v korist 
drugega vložnika. Varovanje znanstvenih 
podatkov enega vložnika zahtevka ne sme 
preprečiti drugim vložnikom zahtevka, da 
zahtevajo uvrstitev na seznam Skupnosti 
novih živil na podlagi lastnih znanstvenih 
podatkov.

Obrazložitev

Uvodno izjavo 20 je treba uskladiti z uvodno izjavo 31 Uredbe 1924/2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nova živila so predmet splošnih 
zahtev označevanja iz Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju 
zakonodaje držav članic o označevanju, 
predstavljanju in oglaševanju živil. V 
nekaterih primerih bi bilo morda treba 
določiti dodatne podatke na etiketi, zlasti 
glede opisa živila, njegovega vira ali 
pogojev uporabe. Zato lahko uvrstitev 
novih živil na seznam Skupnosti naloži 
posebne pogoje uporabe ali obveznosti 
označevanja. 

(21) Nova živila so predmet splošnih 
zahtev označevanja iz Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju 
zakonodaje držav članic o označevanju, 
predstavljanju in oglaševanju živil. V 
nekaterih primerih bi bilo morda treba 
določiti dodatne podatke na etiketi zlasti 
glede opisa živila, njegovega vira ali 
pogojev uporabe, med katerimi so lahko 
tudi podatki o etičnih vidikih. Zato lahko 
uvrstitev novih živil na seznam Skupnosti 
naloži posebne pogoje uporabe ali 
obveznosti označevanja.

Obrazložitev

Pri označevanju novih živil (ker ta zajemajo tudi nova živila iz nanotehnologij ali postopkov 
kloniranja) je treba v ustreznih primerih upoštevati etična vprašanja, saj potrebujejo 
potrošniki pregledne informacije za bolj osveščene odločitve in nakupe.

Predlog spremembe 9
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uredba (ES) št. 1924/2006 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. 
decembra 2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih usklajuje 
določbe v državah članicah v zvezi s 
prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. 
Zato morajo biti trditve glede novih živil 
zmeraj v skladu z navedeno uredbo.

(22) Uredba (ES) št. 1924/2006 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. 
decembra 2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih usklajuje 
določbe v državah članicah v zvezi s 
prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. 
Zato morajo biti trditve glede novih živil 
zmeraj v skladu z navedeno uredbo. Če 
namerava vložnik zahtevka novo živilo 
opremiti z zdravstveno trditvijo, dovoljeno 
v skladu s členoma 17 in 18 navedene 
uredbe, in če se istočasno vložita zahtevek 
za novo živilo in za zdravstveno trditev, 
oba pa vključujeta zahtevo za varstvo 
podatkov, ki so predmet lastninske 
pravice, mora na zahtevo vložnika 
obdobje varstva podatkov zanju začeti in 
teči istočasno.

Obrazložitev

Ni nujno, da reševanje vlog za odobritev novega živila in za zdravstveno trditev, ki sta med 
seboj povezani, se nanašata na isti proizvod in temeljita na podatkih, ki so predmet lastninske 
pravice, poteka v istem časovnem okviru.
Zato bi se lahko še pred začetkom obdobja varstva podatkov za povezana dovoljenja iztekel 
precejšen del obdobja varstva podatkov za eno od dovoljenj. Potrebne so določbe za 
uskladitev obdobij varstva podatkov za povezana dovoljenja, če tako zahteva vložnik.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Po potrebi se lahko opravi
posvetovanje z evropsko skupino za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah, 
ustanovljeno s Sklepom Komisije z dne 16. 
decembra 1997, z namenom pridobiti 
nasvet o etičnih vprašanjih dajanja na trg 
novih živil.

(24) V utemeljenih primerih se je treba 
posvetovati z evropsko skupino za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah, 
ustanovljeno s Sklepom Komisije z dne 16. 
decembra 1997, z namenom pridobiti 
nasvet o etičnih vprašanjih dajanja na trg 
novih živil.
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Obrazložitev

Primerno je, da se o etičnih vprašanjih pri utemeljenih splošnih zadevah (kot je uporaba 
nanotehnologij ali tehnik kloniranja) posvetuje z evropsko skupino za etiko v znanosti in novih 
tehnologijah.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Nadaljevati je treba dajanje na trg 
novih živil, ki so se dajala na trg v 
Skupnosti na podlagi Uredbe (ES) št. 
258/97. Nova živila, odobrena v skladu z 
Uredbo (ES) št. 258/97, je treba uvrstiti na 
seznam Skupnosti novih živil, ki ga uvaja 
ta uredba. Poleg tega je treba zahtevke, 
predložene na podlagi Uredbe (ES) št. 
258/97 in za katere končna odločitev ni 
bila sprejeta pred začetkom uporabe 
sedanje uredbe, šteti za zahtevke na 
podlagi te uredbe.

(25) Nadaljevati je treba dajanje na trg 
novih živil, ki so se dajala na trg v 
Skupnosti na podlagi Uredbe (ES) št. 
258/97. Nova živila, odobrena v skladu z 
Uredbo (ES) št. 258/97, je treba uvrstiti na 
seznam Skupnosti novih živil, ki ga uvaja 
ta uredba. Poleg tega, kadar se poročilo o 
začetni presoji, predvideno v členu 6(3)
Uredbe (ES) št. 258/97, še ni posredovalo 
Komisiji ter v vseh primerih, kjer je pred 
datumom začetka uporabe te uredbe 
potrebno dodatno poročilo o presoji v 
skladu s členom 6(3) in (4) Uredbe (ES) 
št. 258/97, je treba zahtevke, predložene 
na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97, šteti za 
zahtevke na podlagi te uredbe. Kadar se od 
agencije in držav članic zahteva mnenje, 
morajo upoštevati ugotovitve iz začetne 
presoje. Drugi zahtevki, predloženi v 
skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 258/97 
pred datumom začetka uporabe te uredbe, 
se obravnavajo v skladu z določbami 
Uredbe (ES) št. 258/97.

Obrazložitev

Predlagano besedilo Komisije lahko zahtevke, za katere se je poročilo o začetni presoji že 
posredovalo Komisiji, postavlja v slabši položaj, saj je možno odobriti tovrstne zahtevke, na 
katere niso bile dane pripombe, ne da bi jih posredovali Evropski agenciji za varnost hrane v 
oceno. Vse zahtevke, za katere se je poročilo o začetni presoji že posredovalo Komisiji, je 
treba obravnavati na podlagi postopka iz Uredbe (ES) št. 258/97.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa usklajena pravila za 
dajanje na trg novih živil v Skupnosti z 
namenom zagotavljanja visoke ravni 
varovanja zdravja ljudi in potrošnikov, ob 
hkratnem zagotavljanju nemotenega 
delovanja notranjega trga.

Ta uredba določa usklajena pravila za 
dajanje na trg novih živil v Skupnosti z 
namenom zagotavljanja visoke ravni 
varovanja zdravja ljudi in potrošnikov ob 
hkratnem zagotavljanju nemotenega 
delovanja notranjega trga ter spodbujanju 
inovacij v zadevnih industrijah.

Obrazložitev

Ker je to pomemben cilj Skupnosti in eden izmed namenov, na katere se nanašajo uvodne 
izjave, bi ga bilo treba neposredno vključiti v predmet te uredbe.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka i – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

uporaba živila kot prehransko dopolnilo ali 
v prehranskem dopolnilu ne zadostuje za 
dokazilo o tem, ali so se živila uporabljala 
v pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997. Vendar, 
če se je živilo do navedenega dne 
uporabljalo izključno kot prehransko 
dopolnilo, se lahko po tem dnevu daje na 
trg v Skupnosti za isto uporabo in se ne 
šteje za novo živilo. Nadaljnja merila za 
ocenjevanje, ali so se živila uporabljala v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997, ki so 
oblikovana za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe, med drugim z njeno 
dopolnitvijo, se lahko sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(3); 

uporaba živila kot prehransko dopolnilo ali 
v prehranskem dopolnilu ne zadostuje za 
dokazilo o tem, ali so se živila uporabljala 
v pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997. Vendar, 
če se je živilo do navedenega dne 
uporabljalo izključno kot prehransko 
dopolnilo, se lahko po tem dnevu daje na 
trg v Skupnosti za isto uporabo in se ne 
šteje za novo živilo. Pred datumom 
začetka veljave te uredbe se nadaljnja 
merila za ocenjevanje, ali so se živila 
uporabljala v pomembnem obsegu za 
prehrano ljudi v Skupnosti pred 15. majem 
1997, ki so oblikovana za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe, med 
drugim z njeno dopolnitvijo, sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(3);
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Obrazložitev

Komisija bo morala za povečanje pravne varnosti gospodarskih subjektov, dejavnih v tem 
sektorju, ter usklajevanja na notranjem trgu (zaradi velikih razlik med državami članicami pri 
uporabi pravil) oblikovati jasna merila, na podlagi katerih bo ocenila, ali se je živilo 
pomembno uporabljalo za prehrano ljudi v Skupnosti.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „tradicionalno živilo iz tretjih držav“ 
pomeni novo živilo s preteklimi izkušnjami 
glede uporabe živila v tretji državi, kar 
pomeni, da je zadevno živilo bilo in je še 
naprej običajna prehrana za vsaj eno 
generacijo v velikem delu populacije v 
državi;

(b) „tradicionalno živilo iz tretjih držav“ 
pomeni novo živilo s preteklimi izkušnjami 
glede uporabe živila v tretji državi, kar 
pomeni, da je zadevno živilo bilo in je še 
naprej običajna prehrana vsaj 20 let v 
velikem delu populacije v državi;

Obrazložitev

„Ena generacija“ ni dovolj jasen izraz v pravnem jeziku. S tem, ko se spremeni v obdobje 20 
let, se pravna varnost občutno poveča za vse udeležene stranke. Hkrati to obdobje ustvarja 
dovolj prostora za pridobivanje izkušenj z uporabo zlasti znanstvenih podatkov pri odločanju, 
ali se tradicionalno živilo iz tretje države lahko daje na notranji trg.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko zbira informacije od 
držav članic in/ali nosilcev živilske 
dejavnosti, da določi do kolikšnem obsegu 
so je živilo uporabljalo za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997.

1. Komisija zbira informacije od držav 
članic in/ali nosilcev živilske dejavnosti, da 
določi v kolikšnem obsegu so je živilo 
uporabljalo za prehrano ljudi v Skupnosti 
pred 15. majem 1997.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Prepoved novih živil, ki niso v skladu s to 

uredbo
Nova živila se ne dajejo na trg, če njihova 
uporaba ni v skladu z določbami te 
uredbe.

Obrazložitev

Prepoved mora odvračati goljufije in povečati varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov uporaba pod običajnimi pogoji ne 
pomeni tveganja za zdravje potrošnika;

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov uporaba ne pomeni tveganja za 
zdravje potrošnika;

Obrazložitev

Nova živila v nobenem primeru ne bi smela ogrožati zdravja potrošnikov. Dodatna določba za 
običajno uporabo je nepotrebna ter bi povzročila le težave pri razlagi v praksi in omajala 
predvidljivost odločanja gospodarskih subjektov v tem sektorju. Novo besedilo pa hkrati še 
bolj krepi varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z načinom svoje predstavitve ali s svojo 
predvideno uporabo ne zavaja potrošnika;

(b) ne zavaja potrošnika;
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Obrazložitev

Opredelitve v izvirni Uredbi 258/97 so jasnejše in jih je treba ohraniti.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če je predvideno za nadomestitev 
drugega živila se od navedenega ne 
razlikuje v takem obsegu, da bi bila 
njegova običajna poraba glede hranilne 
vrednosti škodljiva za potrošnika.

(c) če je predvideno za nadomestitev
drugega živila, se od navedenega ne 
razlikuje tako, da bi bila njegova običajna 
poraba glede hranilne vrednosti škodljiva 
za potrošnika.

Obrazložitev

Opredelitve v izvirni Uredbi 258/97 so jasnejše in jih je treba ohraniti.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni znanstvenih dokazov o posledicah 
novega živila za zdravje, se to živilo ne 
sme uvrstiti na seznam Skupnosti.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Novo živilo se lahko uvrsti na seznam 
Skupnosti le, če je pristojni organ izdal 
mnenje o neškodljivosti živila za zdravje.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Seznam Skupnosti se posodobi v skladu 
s postopkom iz Uredbe (ES) št. [enotni 
postopek].

1. Seznam Skupnosti se posodobi v skladu 
s postopkom iz Uredbe (ES) št. [enotni 
postopek], Komisija pa ga objavi na temu 
namenjeni spletni strani Komisije.

Obrazložitev

Podobno bi morala biti na internetu na voljo seznam živil iz tretjih držav in seznam novih živil 
Skupnosti.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od tretjega odstavka 
člena 7 Uredbe (ES) št. [enotni postopek] 
se posodabljanje seznama Skupnosti z 
novim živilom, razen s tradicionalnim 
živilom iz tretje države, določi v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 14(2), 
kadar za nove znanstvene dokaze ali 
podatke, ki so predmet lastninske pravice, 
velja varstvo v skladu s členom 12. 

črtano

V primerih, navedenih v prvem 
pododstavku, se pri vnosu novega živila 
na seznam Skupnosti poleg podatkov iz 
odstavka 2, navede še:
(a) datum vnosa novega živila na seznam 
Skupnosti;
(b) dejstvo, da vnos temelji na novih 
znanstvenih dokazih in /ali podatkih, ki so 
predmet lastninske pravice, za katere velja 
varstvo v skladu s členom 12;
(c) ime in naslov vložnika.
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Obrazložitev

Primerneje je, da se celotni oddelek ureja s členom 12, kamor so se prenesli ti odstavki.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pred koncem roka iz člena 12 se 
seznam Skupnosti posodobi, da se 
spremenijo nebistveni elementi te uredbe v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(3), določenem v 
Uredbi (ES) št. [enotni postopek], tako da, 
če odobreno živilo še izpolnjuje pogoje iz 
te uredbe, niso več navedene posebne 
navedbe iz drugega pododstavka odstavka 
3 tega člena.

črtano

Obrazložitev
Primerneje je, da se celotni oddelek ureja s členom 12, kamor so se prenesli ti odstavki.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uradno obvestilo spremljajo dokumentirani 
podatki, ki dokazujejo pretekle izkušnje 
glede varne uporabe živila v tretji državi.

Uradno obvestilo spremljajo dokumentirani 
podatki, ki dokazujejo pretekle izkušnje 
glede varne uporabe živila v kateri koli
tretji državi.

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja statistik je treba upoštevati podatke, ki dokazujejo varno uporabo živila 
iz katere koli tretje države v preteklosti.

Predlog spremembe 26
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem primeru se živila ne dajo na trg 
Skupnosti in se uporabijo členi 5 do 7. 
Uradno obvestilo iz odstavka 1 se šteje za 
zahtevo iz člena 3(1) Uredbe XX/XXX 
[enotni postopek]. 

V tem primeru se živila ne dajo na trg 
Skupnosti in se uporabijo členi 5 do 7. 
Uradno obvestilo iz odstavka 1 se šteje za 
zahtevo iz člena 3(1) Uredbe XX/XXX 
[enotni postopek]. Vložnik zahtevka se 
lahko odloči tudi za umik uradnega 
obvestila.

Obrazložitev

V primerjavi z dokazi, potrebnimi za prikaz varne uporabe v preteklosti za uradno obvestilo 
na podlagi člena 8, bi bile zahteve po dokazih, priloženih zahtevku, bistveno večje. Zato bi 
moral vložnik zahtevka imeti možnost umika iz postopka in se uradno obvestilo ne bi 
samodejno spremenilo v popolni zahtevek.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ustrezno obvesti zadevnega 
nosilca živilske dejavnosti v petih mesecih 
od datuma uradnega obvestila v skladu z 
odstavkom 1.

Komisija ustrezno in nemudoma obvesti 
zadevnega nosilca živilske dejavnosti, 
pripombe pa utemelji, največ v petih 
mesecih od datuma uradnega obvestila v 
skladu z odstavkom 1.

Obrazložitev

Komisija mora za povečanje pravne varnosti vložnike (nosilce živilske dejavnosti) nemudoma 
in dokazljivo obvestiti o ugovorih v zvezi z uradnim obvestilom.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Podrobna pravila za izvajanje tega člena, 
ki so oblikovana za spremembo 

6. Pred datumom začetka uporabe člena 8 
se podrobna pravila za izvajanje tega člena, 
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nebistvenih elementov te uredbe, med 
drugim z njeno dopolnitvijo, se lahko 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 14(3).

ki so oblikovana za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe, med 
drugim z njeno dopolnitvijo, sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(3).

Obrazložitev

Komisija bo morala za povečanje pravne varnosti gospodarskih subjektov, dejavnih v tem 
sektorju, oblikovati jasna merila, na podlagi katerih bo ocenila, ali se je živilo v pomembnem 
obsegu uporabljalo za prehrano ljudi v Skupnosti.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi v tesnem sodelovanju 
z agencijo daje na voljo tehnične smernice 
in orodja za pomoč nosilcem živilske 
dejavnosti in zlasti malim in srednje 
velikim podjetjem pri pripravi in 
predložitvi zahtevkov na podlagi te 
uredbe.

Komisija v tesnem sodelovanju z agencijo 
dejavno sodeluje z nosilci živilske 
dejavnosti in zlasti malimi in srednje 
velikimi podjetji pri pripravi in predložitvi 
njihovih zahtevkov ter obvestil na podlagi 
te uredbe ter jim daje na voljo največ 
možnih tehničnih smernic in orodij,
vključno s predložitvijo enotnega 
elektronskega zahtevka.

Obrazložitev

Gospodarskim subjektom je treba zagotoviti tehnične smernice in orodja, kar bi morala biti 
Komisija vedno pripravljena storiti. Praktični primer bi bil lahko enotni elektronski zahtevek 
ali drugi elementi e-upravljanja, ki se ponavadi uporabljajo v različnih državah članicah.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 10 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija pri ocenjevanju novih živil: Agencija pri ocenjevanju novih živil zlasti 
kadar meni, da je to potrebno:
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Obrazložitev

Za uradno določitev področja uporabe člena.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) po potrebi primerja, če je živilo varno 
kot živilo iz primerljive živilske kategorije, 
ki že obstaja na trgu v Skupnosti ali kot 
živilo, ki naj bi ga novo živilo nadomestilo;

(a) primerja, če je živilo varno kot živilo iz 
primerljive živilske kategorije, ki že 
obstaja na trgu v Skupnosti ali kot živilo, ki 
naj bi ga novo živilo nadomestilo;

Obrazložitev

Zahtevo o pregledu varnosti novih živil glede na primerljive živilske kategorije je treba 
ubesediti natančneje.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko zaradi varnosti živil in v 
skladu z mnenjem agencije zahteva 
spremljanje po dajanju na trg. Nosilci 
živilske dejavnosti, ki dajejo živilo na trg 
Skupnosti, so odgovorni za izvajanje 
zahtev za spremljanje po dajanju na trg, 
določenih v vnosu zadevnega živila v 
seznam Skupnosti novih živil.

1. Komisija lahko zaradi varnosti živil in v 
skladu z mnenjem agencije zahteva 
ustrezno, omejeno obdobje spremljanja po 
dajanju na trg. Ustrezno omejeno obdobje 
spremljanja hrane na trgu je v 
utemeljenih primerih mogoče podaljšati le 
enkrat za naslednje ustrezno in jasno 
omejeno obdobje spremljanja. Nosilci 
živilske dejavnosti, ki dajejo živilo na trg 
Skupnosti, so odgovorni za izvajanje 
zahtev za spremljanje po dajanju na trg, 
določenih v vnosu zadevnega živila v 
seznam Skupnosti novih živil.

Obrazložitev

Poseganje v delovanje prostega trga s spremljanjem novih živil po dajanju na trg je treba 
obravnavati kot izjemo, ki velja v ustreznem in strogo omejenem obdobju, zato da 
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gospodarski subjekti niso neomejeno podvrženi pravni negotovosti glede svojih proizvodov.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 11 a (novo) (v poglavju II)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Evropska skupina za etiko in nove 

tehnologije
Komisija se lahko o etičnih vprašanjih 
glede znanosti in novih tehnologij, ki so 
zelo pomembne z etičnega vidika, na 
lastno pobudo ali pobudo države članice 
po potrebi posvetuje z evropsko skupino za 
etiko in nove tehnologije, da bi pridobila 
njeno mnenje o teh vprašanjih.
Komisija to mnenje objavi, med drugim 
na temu namenjeni strani na svojih 
spletnih straneh.

Obrazložitev

V utemeljenih primerih (kot je uporaba nanotehnologij ali tehnik kloniranja) je vsekakor 
primerno, da se o etičnih vprašanjih posvetuje z evropsko skupino za etiko v znanosti in novih 
tehnologijah. Posvetovalni postopek se lahko začne na pobudo Komisije ali države članice.
Zaradi preglednosti in sodelovanja strokovnjakov ter koristi javnosti je treba mnenje objaviti 
na internetu.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo vložnika zahtevka, podprto z 
ustreznimi in preverljivimi informacijami, 
vključenimi v dokumentacijo zahtevka, se 
novih znanstvenih dokazov in znanstvenih 
podatkov, ki so predmet lastninske pravice, 
zagotovljenih za podporo zahtevkom, ne 
sme brez soglasja vložnika uporabiti v 

1. Na zahtevo vložnika zahtevka, podprto z 
ustreznimi in preverljivimi informacijami, 
vključenimi v dokumentacijo zahtevka, se 
novih znanstvenih dokazov in znanstvenih 
podatkov, ki so predmet lastninske pravice, 
zagotovljenih za podporo zahtevkom, ne 
sme brez soglasja vložnika uporabiti v 
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korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti.

korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti. Če so novi znanstveni dokazi in 
znanstveni podatki, ki so predmet 
lastninske pravice, zaščiteni s tem členom 
ter hkrati predmet predpisov o zaupnosti 
iz Uredbe (ES) št. .../... [o vzpostavitvi 
skupnega postopka odobritve za aditive za 
živila, živilske encime in arome za živila]1, 
Komisija sprejme obdobje zaupnosti 
sorazmerno s petletnim obdobjem za 
varstvo informacij.
__________________
1 UL L ...

Obrazložitev

Poročilo natančneje določa način soobstoja varstva osebnih podatkov s predpisi o zaupnosti 
(zasebnosti) tovrstnih informacij v skladu s členom 12 Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, živilske encime in 
arome za živila. Ta kombinacija obdobja varstva podatkov in obdobja varovanja zaupnosti bi 
temeljila na načelu sorazmernosti, ki vključuje večjo izmenjavo znanstvenih spoznanj in 
preglednost informacij za potrošnike (na primer za tiste z alergijami itd.).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z odstopanjem od člena 7(4) Uredbe 
(ES) št. .../... [enotni postopek] se 
posodabljanje seznama Skupnosti z novim 
živilom, razen s tradicionalnim živilom iz 
tretje države, določi v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 14(2), 
kadar za nove znanstvene dokaze in 
podatke, ki so predmet lastninske pravice, 
velja varstvo v skladu s tem členom. V 
takih primerih se odobritev izda za 
obdobje, določeno v prvem odstavku.

(Ta predlog spremembe je nekdanji člen 7(3)(1).)
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Obrazložitev

Določba, ki jo je prvotno urejal člen 7, se podrobneje razloži.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V primerih, navedenih v odstavku 1a, 
se pri vnosu novega živila na seznam 
Skupnosti poleg informacij iz člena 7(2) 
navede še:
(a) datum vnosa novega živila na seznam 
Skupnosti;
(b) dejstvo, da vnos temelji na novih 
znanstvenih dokazih in/ali znanstvenih 
podatkih, ki so predmet lastninske 
pravice, za katere velja varstvo v skladu s 
tem členom;
(c) ime in naslov vlagatelja;
(d) dejstvo, da je vložnik iz točke (c) 
omejen pri dajanju novega živila na trg, 
razen če poznejši vlagatelj pridobi 
odobritev za živilo brez sklica na podatke, 
ki so predmet lastninske pravice, iz točke 
(b).

(Ta predlog spremembe je nekdanji člen 7(3(2) razen točke (d).)

Obrazložitev

Določba, ki jo je prvotno urejal člen 7, se podrobneje razloži. Tako se ponudijo dodatne 
informacije, ki jih je treba objaviti na seznamu Skupnosti.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Pred potekom obdobja, določenega v 
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odstavku 1, se seznam Skupnosti posodobi 
tako, da posebne navedbe iz odstavka 3 
niso več vključene, če odobreno živilo še 
vedno izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
Ta ukrep, namenjen spremembi 
nebistvenih določb te uredbe se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(3).

Obrazložitev

Določba, ki jo je prvotno urejal člen 7, se podrobneje razloži.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Usklajeno varstvo podatkov

Ne glede na odobritev novega živila na 
podlagi členov 7 in 14 Uredbe (ES) št. 
.../... [enotni postopek] ali odobritev 
zdravstvene trditve na podlagi členov 17, 
18 in 25 Uredbe (ES) št. 1924/2006 so 
podatki v zvezi z odobritvijo in/ali objavo 
odobritve v Uradnem listu enaki, obdobja 
varstva podatkov pa potekajo hkrati, če 
obstaja namen pridobitve odobritve 
novega živila in z njim povezane 
zdravstvene trditve ter če je varstvo 
podatkov na podlagi določb obeh uredb 
zagotovljeno in ga zahteva vložnik 
zahtevka.

Obrazložitev

Glej obrazložitev v zvezi z uvodno izjavo 22.
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo 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 Komisijo 
uradno obvestijo o navedenih določbah 
najpozneje do [..] in jo nemudoma uradno 
obvestijo o kakršnih koli naknadnih 
spremembah.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo 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 Komisijo 
uradno obvestijo o navedenih določbah 
najpozneje v 12 mesecih in jo nemudoma 
uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih 
spremembah.

Obrazložitev

S postavitvijo jasnega roka za uradno obvestilo (12 mesecev), do katerega morajo države 
članice objaviti pravila o kaznih za kršenje te uredbe, se lahko poveča pravna varnost. Poleg 
tega je predlog spremembe v skladu z daljšim obdobjem iz drugih členov, v katerem naj bi 
Evropska komisija sprejela izvedbene postopke.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje [1. januarja 2015] in glede na 
pridobljene izkušnje Komisija pošlje 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o izvajanju te uredbe in zlasti člena 8, po 
potrebi skupaj s kakršnimi koli predlogi. 
Poročilo in vsak predlog je dostopen 
javnosti. 

Najpozneje 31. decembra 2013 in glede na 
pridobljene izkušnje Komisija pošlje 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o izvajanju te uredbe in zlasti členov 8 in 
12, po potrebi skupaj s kakršnimi koli 
predlogi. Poročilo in vsak predlog je 
dostopen javnosti.

Obrazložitev

Za ohranitev stalnosti je primerneje, če pregled uredbe opravi Evropski parlament v 
naslednjem parlamentarnem obdobju. Poleg tega bi bilo tudi primerno, da se Komisija v 
okviru tega pregleda osredotoči na izvajanje novega pravnega instrumenta za varstvo 
podatkov iz člena 12 v državah članicah.
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje šest mesecev po 
datumu začetku veljavnosti te uredbe 
[datum] vzpostavi seznam Skupnosti z 
vnosom novih živil, odobrenih na podlagi 
Uredbe (ES) št. 258/97, v ta seznam 
Skupnosti, vključno s po potrebi vsemi 
obstoječimi pogoji odobritve. 

Komisija najpozneje šest mesecev po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe 
[datum] vzpostavi seznam Skupnosti z 
vnosom živil, ki spadajo v področje 
uporabe te uredbe na podlagi členov 2 
in 3 ter na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97, 
v ta seznam Skupnosti, vključno s po 
potrebi vsemi obstoječimi pogoji 
odobritve. 

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 16.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kakršna koli zahteva za dajanje na trg 
novega živila ki jo predloži država članica 
na podlagi člena 4 Uredbe (ES) št. 258/97 
in za katero končen sklep ni bil sprejet 
pred datumom uporabe te uredbe se šteje 
za uporabo na podlagi te uredbe. 

1. Če se poročilo o začetni presoji, 
predvideno s členom 6(3) Uredbe (ES) 
št. 258/97, ni posredovalo Komisiji do ...+, 
se kakršna koli zahteva za dajanje na trg 
novega živila, ki jo predloži država članica 
na podlagi člena 4 te uredbe, šteje za 
uporabo na podlagi te uredbe. Drugi 
zahtevki, predloženi na podlagi členov 
3(4), 4 in 5 Uredbe (ES) št. 258/97 pred 
...+, se obravnavajo v skladu z določbami 
navedene uredbe.
___________
+ Datum začetka uporabe te uredbe.

Obrazložitev

Predlagano besedilo Komisije lahko postavi v slabši položaj zahtevke, za katere se je poročilo 
o začetni presoji že posredovalo Komisiji, saj je na zahtevke, na katere niso bile dane 
pripombe, možno odobriti ne da bi jih posredovali Evropski agenciji za varnost hrane v 



AD\746151SL.doc 27/28 PE407.801v02-00

SL

oceno. Vse zahtevke, za katere se je poročilo o začetni presoji že posredovalo Komisiji, je 
treba obravnavati na podlagi postopka iz Uredbe (ES) št. 258/97.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kakršni koli prehodni ukrepi za 
uporabo odstavka 1, ki so oblikovani za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 14(3).

črtano

Obrazložitev

Predlagano besedilo Komisije lahko postavi v slabši položaj zahtevke, za katere se je poročilo 
o začetni presoji že posredovalo Komisiji, saj je na zahtevke, na katere niso bile dane 
pripombe, možno odobriti ne da bi jih posredovali Evropski agenciji za varnost hrane v 
oceno. Vse zahtevke, za katere se je poročilo o začetni presoji že posredovalo Komisiji, je 
treba obravnavati na podlagi postopka iz Uredbe (ES) št. 258/97.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se po izteku šestih mesecev po 
objavi [datum].

Uporablja se po izteku 12 mesecev po 
objavi [datum].

Obrazložitev

Treba je podaljšati veljavnost uredbe s šest na 12 mesecev, zato da Komisija lahko sprejme 
izvedbene predpise za posamezne člene ter da imajo države članice in gospodarski subjekti v 
tem sektorju dovolj časa za izboljšanje priprav.
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