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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Renate Sommer

Predlog spremembe 233
Člen 14, naslov in odstavek 1

Vloga za odobritev Prijava

1. Za pridobitev dovoljenja iz odstavka 1 
člena 10 je treba vložiti vlogo pri upravnem 
organu.

1. Prijava iz odstavka 1 člena 10, ko da 
proizvajalec proizvod prvič v promet ali, v 
primeru proizvoda, proizvedenega v tretji 
državi, ko to stori uvoznik, se opravi pri 
upravnem organu na običajem način prek 
pošte, vendar predvsem s sodobnimi 
tehnikami obveščanja (vključno z 
elektronsko pošto.
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Upravni organ: Upravni organ:

a) pisno potrdi prejem vloge v roku 14 dni 
po prejemu. V potrdilu je zabeležen datum 
prejema vloge;

a) pisno potrdi prejem prijave v roku 14 dni 
po prejemu. V potrdilu je zabeležen datum 
prejema prijave;

b) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o vlogi ter jim da na razpolago 
vlogo z vsemi ostalimi informacijami, ki jih 
je predložil vlagatelj kot dopolnila;

b) nemudoma obvesti države članice in 
Komisijo o prijavi ter jim da na razpolago 
prijavo z vsemi ostalimi informacijami, ki 
jih je predložil proizvajalec ali uvoznik kot 
dopolnila;

c) da javnosti na razpolago povzetek 
dokumentacije, ki je navedena v 
odstavku 3(f).

c) da javnosti na razpolago povzetek 
dokumentacije, ki je navedena v 
odstavku 3(f).

Or. de

Obrazložitev

Postopek odobritve, ki ga je predlagala Komisija, nadomesti manj obremenilen postopek 
obveščanja ali prijavni postopek. Z ohranitvijo obveznosti predložitve ustreznih dokumentov 
se zagotovi, da dobijo pristojni organi vse potrebne podatke. V nasprotju s sistemom, ki ga je 
predlagala Komisija, je najpomembnejša razlika, da ni treba v vsakem primeru opraviti 
dolgotrajnega postopka odobritve. 

Če nastanejo dvomi v zvezi z znanstveno utemeljitvijo, je zaradi podatkov v prijavnem 
postopku kljub temu mogoče nujno preverjanje.

Kot je običajno za sodobno upravo, je obveščanje v smislu poenostavitve uprave elektronsko. 
To velja tudi v zvezi z enostavnejšim dostopom do postopkov prav za MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 351
Člen 4, odstavek 3, točka (a)

a) podatkov v zvezi z zdravjem; a) podatkov v zvezi z zdravjem razen 
širjenja znanstvenih spoznanj;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 352
Priloga, nov oddelek za oddelkom z naslovom „BREZ DODANEGA SLADKORJA“
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ZNIŽANI ČISTI OGLJIKOVI HIDRATI
Podatek, da ima proizvod zmanjšano 
vsebnost čistih ogljikovih hidratov, in 
kateri koli podatek, ki ima verjetno isti 
pomen za potrošnika, lahko velja le, kjer 
proizvod vsebuje ne več kot 10 g čistih 
ogljikovih hidratov na postrežen proizvod, 
ob upoštevanju dejstva, da so čisti 
ogljikovi hidrati neto številka, od katere se 
odštejejo tisti ogljikovi hidrati, ki imajo
zelo majhen vpliv na krvni sladkor; čisti 
ogljikovi hidrati = skupni ogljikovi hidrati 
– glicerin – organske kisline. Sladkorni 
alkoholi se ne odštejejo, ker bi to lahko 
vplivalo na krvni sladkor, ki je odvisen od 
predelave in priprave živil.

Or. en

Obrazložitev

Dokazano je bilo, da diete z znižano vsebnostjo ogljikovih hidratov prispevajo k izgubi teže. 
Podatki v zvezi z znižano vsebnostjo ogljikovih hidratov bi se ujemali z rastjo povpraševanja 
potrošnikov po podatkih o znižani vsebnosti ogljikovih hidratov v živilih.
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