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Predlog spremembe 3
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skladno s predpisi, ki jih sprejme 
Komisija, je za običajna živila, ki ustrezajo 
posebnim prehranskim namenom, možno 
navesti takšno ustreznost.

Skladno s predpisi, ki jih sprejme 
Komisija, je za običajna kmetijska živila, 
ki naravno ustrezajo posebnim 
prehranskim namenom, možno navesti 
takšno ustreznost.

Or. it

Obrazložitev

V zadnjih evropskih uredbah s področja prehrane((1924/2006 in 1925/2006 EGS) se prislov 
„naravno“ uporablja pri opredeljevanju živil, ki imajo v izvornem stanju posebne lastnosti, 
ne glede na poznejše postopke predelave in obogatitve. Razumno bi bilo, da bi se enak pristop 
uporabil tudi v tem predlogu direktive. Poleg tega, da bi pospeševal  proizvode, ki imajo sami 
po sebi posebne lastnosti, bi tak pristop spodbujal znanstvene raziskave in inovacije, ki bi 
izhajale iz pridelave na polju in bi bile povezane s sortnimi lastnostmi, kar je aktualno ne le s 
kmetijskega, ampak tudi s prehranskega vidika. 

Predlog spremembe 4
Miroslav Ouzký

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi živilom za posebne prehranske 
namene, ki izhajajo iz znanstvenega in 
tehnološkega napredka, omogočili hiter 
prihod na trg, lahko Komisija po 
posvetovanju z Evropsko agencijo za varno 
hrano in po postopku iz člena  15(2)  za 
dveletno obdobje odobri dajanje na trg 
živil, ki ne izpolnjujejo predpisov glede 
sestave, kakršno predpisujejo posebne 
direktive za skupine živil za posebne 

Da bi živilom za posebne prehranske 
namene, ki izhajajo iz znanstvenega in 
tehnološkega napredka, omogočili hiter 
prihod na trg, lahko Komisija po 
posvetovanju z Evropsko agencijo za varno 
hrano za dveletno obdobje odobri dajanje 
na trg živil, ki ne izpolnjujejo predpisov 
glede sestave, kakršno predpisujejo 
posebne direktive za skupine živil za 
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prehranske namene  iz Priloge I. posebne prehranske namene  iz Priloge I.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 15(3).

Po potrebi lahko Komisija v odločitvi o 
odobritvi doda pravila za označevanje 
sprememb v sestavi.

Po potrebi lahko Komisija v odločitvi o 
odobritvi doda pravila za označevanje 
sprememb v sestavi.

Or. en

Obrazložitev

Določbo je treba prilagoditi regulativnemu postopkom s pregledom. 

Predlog spremembe 5
Miroslav Ouzký

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izjeme od prvega pododstavka so lahko 
predvidene po postopku iz člena  15(2)  v 
izjemnih in jasno opredeljenih primerih.
Izjeme se lahko ohranijo, dokler postopek 
ni končan.

Izjeme od prvega pododstavka so lahko 
predvidene v izjemnih in jasno 
opredeljenih primerih.  Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 15(3).
Izjeme se lahko ohranijo, dokler postopek 
ni končan.

Or. en

Obrazložitev

Določbo je treba prilagoditi regulativnemu postopkom s pregledom. 
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Predlog spremembe 6
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Živila iz člena 1 smejo biti v prodaji na 
drobno le v predpakirani obliki, ovojnina 
pa mora v celoti prekrivati izdelek.

Živila iz člena 1 so praviloma v prodaji na 
drobno v predpakirani obliki, ovojnina pa 
mora v celoti prekrivati izdelek. Kmetijska 
živila so lahko v prodaji na drobno v 
razsuti/predpakirani obliki, če se pri 
proizvodnji in predelavi dejansko izvajajo 
ukrepi, ki omogočajo ohranjanje 
nespremenjenih lastnosti, zaradi katerih 
se lahko izdelek uvrsti v kategorije iz 
člena 1, brez škode za varnost potrošnika.  
Na izdelkih morajo biti podatki, določeni v 
členu 9.

2. Države članice smejo dovoliti 
odstopanje od odstavka 1  za prodajo na 
drobno pod pogojem, da so v času, ko gre 
živilo v prodajo, na njem podatki, določeni 
v členu 9 .

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je omogočiti takšno dajanje v promet, ki ne predvideva izjem za 
posamezne države članice pri dajanju v promet razsutega proizvoda na drobno, ampak 
določa jasne, čeprav restriktivne pogoje, ki veljajo na evropski ravni. Ti ukrepi bi lahko 
predstavljali cilj, ki bi omogočil napredek kmetijskih podjetij pri vzpostavljanju posebnih 
sistemov sledljivosti, obenem pa varoval potrošnike in jim omogočal široko izbiro.  
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