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Predlog spremembe 43
Hiltrud Breyer

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 
njihovim socialnim, kakor tudi 
gospodarskim interesom. Razlike med 
nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi o 
ocenjevanju varnosti in odobritvi novih 
živil lahko ovirajo njihov prosti pretok z 
ustvarjanjem pogojev nelojalne 
konkurence.

(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, kakor tudi 
gospodarskim interesom. Razlike med 
nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi o 
ocenjevanju varnosti in odobritvi novih 
živil lahko ovirajo njihov prosti pretok z 
morebitnim ustvarjanjem pogojev 
nelojalne konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Razlike med nacionalnimi zakoni in predpisi lahko ovirajo prosto trgovino, vendar to ni 
samodejno povezano s pogoji nelojalne konkurence. 

Predlog spremembe 44
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pri izvajanju politik Skupnosti je treba 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi.

(2) Pri izvajanju politik Skupnosti je treba 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi, potrošnikov, dobrega počutja živali 
in okolja. Ves čas mora veljati 
previdnostno načelo.
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Or. en

Predlog spremembe 45
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 13 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije je pojasnjeno, da Unija in 
države članice pri oblikovanju in 
izvajanju politik v celoti upoštevajo 
zahteve po dobrem počutju živali, ki so 
čuteča bitja.

Or. en

Predlog spremembe 46
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 3. septembra 2008 o kloniranju živali 
za preskrbo s hrano poziva Komisijo, naj 
predstavi predloge, s katerimi se za 
preskrbo s hrano prepove (i) kloniranje 
živali, (ii) vzreja kloniranih živali ali 
njihovih mladičev, (iii) dajanje na trg 
mesa ali mlečnih izdelkov, pridobljenih iz 
kloniranih živali ali njihovih mladičev, ter 
(iv) uvoz kloniranih živali, njihovih 
mladičev, semena in zarodkov kloniranih 
živali ali njihovih mladičev, ter mesa in 
mlečnih izdelkov, pridobljenih iz 
kloniranih živali ali njihovih mladičev;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Znanstveni odbor Komisije za 
nastajajoča in na novo ugotovljena 
zdravstvena tveganja (ZONNUZT) je v 
svojem mnenju z dne 28.–29. septembra 
2005 prišel do zaključka, „da obstajajo 
precejšne vrzeli v znanju, ki je potrebno za 
oceno tveganja. Mednje sodijo opis 
značilnosti nanodelcev, odkrivanje in 
merjenje nanodelcev, odzivanje na 
odmerke, propadanje in obstojnost 
nanodelcev pri ljudeh in v okolju ter vsi 
vidiki toksikologije in okoljske 
toksikologije, ki so povezani z nanodelci“; 
poleg tega opozarja na ugotovitev 
znanstvenega odbora (ZONNUZT), da „se 
obstoječe toksikološke in okoljske 
toksikološke metode lahko izkažejo za 
nezadostne pri iskanju odgovorov na vsa 
vprašanja, ki se porajajo v zvezi z 
nanodelci“;

Or. en

Predlog spremembe 48
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
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 

(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 
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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. 258/975. Zaradi jasnosti je treba 
razveljaviti Uredbo (ES) št. 258/97 in jo
nadomestiti s to uredbo.

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. Zaradi jasnosti je treba 
razveljaviti Uredbo (ES) št. 258/97 in
Uredbo Komisije (ES) št. 1852/2001. 
Uredbo (ES) št. 258/97 je treba
nadomestiti s to uredbo. Priporočilo 
97/618/ES je treba nadomestiti s 
posodobljenimi smernicami, posebej 
določenimi za nova živila, vendar ga 
vložniki zahtevka lahko uporabljajo, 
dokler se ne nadomesti z revidiranimi 
smernicami.

Or. en

Obrazložitev

Določbe iz Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 v zvezi s postopkom presoje, ki je določen v 
tej predlagani uredbi, so zdaj zajete v predlaganem besedilu enotnega postopka, zato Uredba 
Komisije (ES) št. 1852/2001 ni več potrebna. V predlagani novi uredbi je predvidena objava 
novih smernic v pomoč vložnikom zahtevkov. Predhodne smernice bi morale veljati, dokler se 
ne nadomestijo z revidiranimi smernicami.

Predlog spremembe 49
Niels Busk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Obstoječo opredelitev za novo živilo je 
treba pojasniti in posodobiti z zamenjavo 
obstoječih kategorij s sklicevanjem na 
splošno opredelitev za živilo iz Uredbe 
(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.

(5) Obstoječo opredelitev za novo živilo je 
treba pojasniti in posodobiti z zamenjavo 
obstoječih kategorij s sklicevanjem na 
splošno opredelitev za živilo iz Uredbe 
(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, ter z razlago meril novosti.



AM\744573SL.doc 7/97 PE413.967v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila zakonodaja jasna, bi bilo treba razložiti merila novosti živila v besedilu ali uvodnih 
izjavah. 

Predlog spremembe 50
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V skladu z opredelitvijo te uredbe se za 
nova štejejo živila z novo ali namenoma 
spremenjeno prvotno molekulsko 
strukturo, živila, ki jih sestavljajo ali so 
pridobljena iz mikroorganizmov, gliv ali 
alg, novi sevi mikroorganizmov brez 
preteklih izkušenj o varni uporabi pa tudi 
koncentrati snovi, ki se naravno pojavijo v 
rastlinah.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, katere kategorije proizvodov so v vsakem primeru zajete v 
opredelitvi novega živila. Ta nepopoln seznam kategorij živil tako prispeva k pravni varnosti 
opredelitve novega živila, ki jo posodablja ta uredba.

Predlog spremembe 51
Niels Busk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Treba je tudi pojasniti, da je treba živilo 
šteti za novo, če se proizvaja s tehnologijo, 

(6) Področje uporabe te uredbe bi moralo 
zajemati vsa živila, ki se pred 15. majem 
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ki prej še ni bila uporabljena. Uredba mora 
zajemati zlasti nastajajoče tehnologije pri 
postopkih gojenja in proizvodnje živil, ki 
vplivajo na živila in zato na njihovo 
varnost. Nova živila morajo zato vsebovati 
živila iz rastlin in živali, proizvedenih z 
netradicionalnimi tehnikami gojenja in 
živila, spremenjenih z novimi 
proizvodnimi postopki, ko sta 
nanotehnologija in nanoznanost, ki lahko 
vplivata na živila. Živila iz novih 
rastlinskih sort ali živalskih pasem, 
proizvedena s tradicionalnimi tehnikami 
gojenja, se ne smejo šteti za nova živila.

1997 niso uporabljala v pomembnem 
obsegu za prehrano ljudi v Skupnosti. 
Merila novosti živil morajo vključevati 
uporabo novih vrst organizmov, kot so 
rastline, živali, mikroorganizmi, glive ali 
alge. Tudi uporaba novih delov obstoječih 
organizmov in snovi z novo molekulsko 
strukturo šteje za novo živilo. Obstoječe 
živilo je treba šteti za novo, če je bilo 
spremenjeno na način, ki preoblikuje 
njegovo kemijsko sestavo, molekulsko 
strukturo, velikost delcev ali druge 
sestavine, ki bi utegnile vplivati na varnost 
hrane. Treba je tudi pojasniti, da je treba 
živilo šteti za novo, če se proizvaja s 
tehnologijo, ki prej še ni bila uporabljena. 
Uredba mora zajemati zlasti nastajajoče 
tehnologije pri postopkih gojenja in 
proizvodnje živil, ki vplivajo na živila in 
zato na njihovo varnost. Nova živila 
morajo zato vsebovati živila iz rastlin in 
živali, proizvedenih z netradicionalnimi 
tehnikami gojenja in živila, spremenjena z 
novimi proizvodnimi postopki, kot sta 
nanotehnologija in nanoznanost, ki lahko 
vplivata na varnost živil. Živila iz novih 
rastlinskih sort ali živalskih pasem, 
proizvedenih s tradicionalnimi tehnikami 
gojenja, se ne smejo šteti za nova živila.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila zakonodaja jasna, je treba razložiti merila novosti živila, po možnosti v besedilu in 
uvodnih izjavah. Namen predlaganega besedila je opisati sedanje delovanje zakonodaje o 
novih živilih. Na koncu predzadnjega stavka manjka beseda „varnost“: „... kot sta 
nanotehnologija in nanoznanost, ki lahko vplivata na varnost živil“.
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Predlog spremembe 52
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Treba je tudi pojasniti, da je treba živilo 
šteti za novo, če se proizvaja s tehnologijo, 
ki prej še ni bila uporabljena. Uredba mora 
zajemati zlasti nastajajoče tehnologije pri 
postopkih gojenja in proizvodnje živil, ki 
vplivajo na živila in zato na njihovo 
varnost. Nova živila morajo zato vsebovati 
živila iz rastlin in živali, proizvedenih z 
netradicionalnimi tehnikami gojenja in 
živila, spremenjenih z novimi 
proizvodnimi postopki, ko sta 
nanotehnologija in nanoznanost, ki lahko 
vplivata na živila. Živila iz novih 
rastlinskih sort ali živalskih pasem, 
proizvedena s tradicionalnimi tehnikami 
gojenja, se ne smejo šteti za nova živila.

(6) Treba je tudi pojasniti, da je treba živilo 
šteti za novo in vključeno v to uredbo, če 
se proizvaja s tehnologijo, ki prej še ni bila 
uporabljena, ali če gre za živila, 
spremenjena z novimi proizvodnimi 
postopki, kot sta nanotehnologija in 
nanoznanost, ki vplivata na varnost ali 
hranilno vrednost. Živila iz novih 
rastlinskih sort se ne smejo šteti za nova 
živila.

Or. en

Predlog spremembe 53
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Poskusne metode, ki so zdaj na voljo, 
niso ustrezne za oceno tveganja, 
povezanega z nanomateriali. Nujno je 
treba razviti poskusne metode, ki so 
posebej namenjene nanomaterialom in pri 
katerih se ne uporabljajo živali. Da bi 
zaščitili zdravje ljudi in preprečili poskuse 
na živalih, je treba prepovedati uporabo 
nanotehnologij v proizvodnji živil, dokler 
ne bodo za uporabo odobrene primerne 
poskusne metode, ki so posebej 
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namenjene nanomaterialom in pri katerih 
se ne uporabljajo živali, ter izvedene 
ustrezne ocene varnosti na podlagi teh 
poskusov.

Or. en

Obrazložitev

Ni ustreznih metod za oceno varnosti nanomaterialov (glej mnenje znanstvenega odbora 
ZONNUZT, sprejeto septembra 2005). Nanomateriale je treba ocenjevati na podlagi 
poskusov, ki so posebej namenjeni nanomaterialom in pri katerih se ne uporabljajo živali. Da 
se zaščiti zdravje ljudi in prepreči poskuse na živali, bi bilo treba prepovedati uporabo 
nanomaterialov v živilih, dokler niso na voljo poskusi, ki so posebej namenjeni 
nanomaterialom in pri katerih se ne uporabljajo živali, na podlagi katerih se izvedejo 
ustrezne ocene varnosti.

Predlog spremembe 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„ (6a) Ker je evropska skupina za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah v svojem 
mnenju št. 23 o etičnih vidikih kloniranja 
živali za preskrbo s hrano z dne 
16. januarja 2008 navedla, da „ni 
prepričljivih dokazov, ki bi upravičili 
proizvodnjo hrane iz klonov in njihovih 
mladičev“. Ker znanstveni odbor 
Evropske agencije za varnost hrane v 
svojem mnenju1 z dne 15. julija 2008 
ugotavlja, da sta „zdravje in dobro počutje 
precejšnjega dela klonov ... pogosto hudo 
in smrtno ogrožena“.

Or. en
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Obrazložitev

Mnenji Evropske agencije za varnost živil in evropske skupine za etiko v znanosti in novih 
tehnologijah kažeta, da kloniranje vodi do resnih težav v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem 
kloniranih živali in njihovih nadomestnih mater. 

Predlog spremembe 55
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Nanomateriali v živilski embalaži bi 
morali biti na seznamu dovoljenih 
nanomaterialov; prav tako bi morala biti 
navedena mejna količina teh snovi, ki se 
lahko prenese v ali na živilske proizvode v 
tovrstni embalaži.

Or. fr

Obrazložitev

Embalaža iz nanomaterialov, ki pride v stik z živilskimi proizvodi, bi morala biti odobrena.

Predlog spremembe 56
Niels Busk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Po potrebi je treba sprejeti izvedbene 
ukrepe, da se določijo merila za olajšanje 
ocene, ali so se živila uporabljala v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997. Če se je 
živilo do navedenega dne uporabljalo 
izključno kot prehransko dopolnilo, kot je 
opredeljeno v Direktivi 2002/46/ES, se 
lahko po tem dnevu daje na trg za isto 

(7) Treba je sprejeti izvedbene ukrepe, da 
se določijo nadaljnja merila za olajšanje 
ocene, ali so se živila uporabljala v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997. Če se je 
živilo do navedenega dne uporabljalo 
izključno kot prehransko dopolnilo ali v 
prehranskem dopolnilu, kot je opredeljeno 
v Direktivi 2002/46/ES, se lahko po tem 
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uporabo in se ne šteje za novo živilo. 
Vendar se ta uporaba živila kot 
prehranskega dopolnila ali v prehranskem 
dopolnilu ne sme upoštevati za oceno, ali 
so se živila uporabljala v pomembnem 
obsegu za prehrano ljudi v Skupnosti pred 
15. majem 1997. Zato je treba v skladu s to 
uredbo odobriti druge uporabe zadevnih 
živil, npr. druge uporabe, ki niso 
prehranska dopolnila.

dnevu daje na trg za isto uporabo in se ne 
šteje za novo živilo. Vendar se ta uporaba 
živila kot prehranskega dopolnila ali v 
prehranskem dopolnilu ne sme upoštevati 
za oceno, ali so se živila uporabljala v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997. Zato je 
treba v skladu s to uredbo odobriti druge 
uporabe zadevnih živil, npr. druge uporabe, 
ki niso prehranska dopolnila.

Or. en

Obrazložitev

Treba je sprejeti izvedbene ukrepe za nadaljnji opis meril novosti. Dodati je treba besedo 
„nadaljnja“, saj predlogi sprememb uvodne izjave 6 že vsebujejo nekaj pojasnil.

Predlog spremembe 57
Niels Busk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Določbe direktive 2001/83/ES o 
zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini1 bi bilo treba 
uporabljati povsod, kjer bi se proizvod ob 
upoštevanju vseh njegovih 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 skladno z 
zakonodajo Skupnosti omeji dajanje 
tovrstnega proizvoda na trg.
1 UL L 311, 28.11.2001, str. 67.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se to splošno načelo poudari v uvodni izjavi, saj se pri obravnavi novih živil 
pojavijo mnogi mejni primeri. Tako se industriji in potrošnikom podrobneje razloži delovanje 
trga v zvezi z mejnimi proizvodi (zdravila/hrana).

Predlog spremembe 58
Niels Busk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Živila, ki niso namenjena za 
tehnološke uporabe ali so gensko 
spremenjena, ne smejo soditi na področje 
uporabe te uredbe. Zato, živila, ki se 
uporabljajo izključno kot aditivi in spadajo 
na področje uporabe Uredbe (ES) št. 
XX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [..], arome, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. XX/XXX 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne [..], 
ekstrakcijska topila, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive Sveta 88/344/EGS z dne 
13. junija 1988 o približevanju zakonodaje 
držav članic na področju ekstrakcijskih 
topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil 
in njihovih sestavin, encimi, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) št. 
XX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [..], in gensko spremenjena živila, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko 
spremenjenih živilih in krmi, je treba
izključiti iz področja uporabe te uredbe.

(10) Živila, ki so namenjena tehnološki 
uporabi ali so gensko spremenjena, ne bi 
smela soditi v področje uporabe te uredbe, 
če so zajeta v oceno varnosti in odobritev 
v skladu z drugimi predpisi Skupnosti. 
Zato je treba živila, ki se uporabljajo 
izključno kot aditivi in spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. XX/XXX 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne [..], 
arome, ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe (ES) št. XX/XXX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [..], ekstrakcijska 
topila, ki spadajo na področje uporabe 
Direktive Sveta 88/344/EGS z dne 13. 
junija 1988 o približevanju zakonodaje 
držav članic na področju ekstrakcijskih 
topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil 
in njihovih sestavin, encimi, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) št. 
XX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [..], in gensko spremenjena živila, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko 
spremenjenih živilih in krmi, izključiti iz 
področja uporabe te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da morajo biti v skladu z zakonodajo Skupnosti vsa nova živila in živilske 
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sestavine zajete v eno oceno tveganja. Za živila, ki so že zajeta v oceno tveganja in postopek 
odobritve v skladu z drugimi predpisi EU, se ne bi smeli zahtevati tudi ocena tveganja in 
odobritev na podlagi uredbe o novih živilih.

Predlog spremembe 59
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
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 in pri zainteresiranih 
straneh, je treba utemeljiti uvrstitev 
novega živila, denimo na podlagi njegove 
uporabe v pomembnem obsegu za 
prehrano ljudi pred datumom uporabe 
zakonodaje ali uporabo znanih metod 
proizvodnje živil. Treba je uvesti postopek 
za zbiranje navedenih informacij. Ta 
postopek mora biti enostaven in pregleden 
ter ne bi smel neupravičeno ovirati trga.

Or. en

Obrazložitev

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.  
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.
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Predlog spremembe 60
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nova živila se lahko dajo na trg v 
Skupnosti le, če so varna in ne zavajajo 
potrošnika. Poleg tega se ne smejo toliko 
razlikovati od živila, ki ga nadomestijo, da 
je hranilna vrednost neugodna za 
potrošnika.

(14) Nova živila se lahko dajo na trg v 
Skupnosti le, če so varna, ne zavajajo 
potrošnika in imajo zanj jasne koristi. 
Poleg tega se ne smejo toliko razlikovati od 
živila, ki ga nadomestijo, da je hranilna 
vrednost neugodna za potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 61
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaradi preprečevanja poskusov na 
živalih bi bilo treba poskuse na 
vretenčarjih za namene te uredbe izvajati 
samo kot skrajni ukrep. S to uredbo je 
treba poskuse na vretenčarjih čim bolj 
omejiti, se izogibati podvajanju poskusov 
ter spodbujati uporabo poskusnih metod, 
pri katerih se ne uporabljajo živali, in 
inteligentnih strategij poskusov. Obstoječe 
rezultate poskusov na vretenčarjih bi si 
bilo treba v postopku razvijanja novih živil 
izmenjavati. V skladu z Direktivo Sveta 
86/609/EGS z dne 24. novembra 1986 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic o varstvu živali, ki se 
uporabljajo za preskusne in druge 
znanstvene namene1, je treba poskuse na 
vretenčarjih nadomestiti, omejiti ali 
izpopolniti. Izvajanje te uredbe bi moralo, 
kolikor je mogoče, temeljiti na uporabi 
ustreznih alternativnih poskusnih metod. 
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Komisija bi morala najpozneje do ...* 
ponovno pregledati pravila o varstvu 
podatkov za rezultate poskusov na 
vretenčarjih in jih po potrebi spremeniti.
1 UL L 358, 18.12.1986, str. 1. 

* Sedem let po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zahtevo iz protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, po kateri Skupnost in 
države članice pri oblikovanju in izvajanju svoje politike v celoti upoštevajo zahteve glede 
dobrega počutja živali, je treba dodati, da morajo biti poskusi na živalih čim bolj omejeni, da 
se izvajajo le kot skrajni ukrep in da se spodbuja uporaba alternativ.

Predlog spremembe 62
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Določiti je treba tudi merila za oceno 
možnih tveganj, ki jih povzročajo nova 
živila. Da bi zagotovili usklajeno 
znanstveno oceno novih živil, bi morala 
tako oceno izdelati Evropska agencija za 
varnost hrane („agencija“).

(16) Določiti je treba tudi merila za oceno 
možnih tveganj, ki jih povzročajo nova 
živila. Da bi zagotovili usklajeno 
znanstveno oceno novih živil, bi morala 
tako oceno izdelati Evropska agencija za 
varnost hrane („agencija“) v sodelovanju z 
organi držav članic.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je uporabiti centraliziran postopek za odobritev in oceno novih živil ter obdržati 
sodelovanje med evropsko agencijo in pristojnimi nacionalnimi organi držav članic, zlasti pri 
spremljanju trga, ki jim bo poverjeno v okviru te zakonodaje. To sodelovanje jim bo 
omogočilo ohranjanje strokovnosti in pristojnosti.
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Predlog spremembe 63
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Po potrebi in na podlagi sklepov 
ocene varnosti je treba uvesti zahteve za 
spremljanje uporabe novih živil za 
prehrano ljudi po dajanju na trg.

(18) Na podlagi sklepov ocene varnosti je 
treba uvesti zahteve za spremljanje uporabe 
novih živil po dajanju na trg.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev predloga spremembe 10 poročevalke.

Predlog spremembe 64
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
drugim vložnikom zahtevka, da zahtevajo 
uvrstitev na seznam Skupnosti novih živil 
na podlagi lastnih znanstvenih podatkov.

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 
drugim vložnikom zahtevka, da zahtevajo 
uvrstitev na seznam Skupnosti novih živil 
na podlagi lastnih znanstvenih podatkov. 

Varstvo podatkov in zaupnost morata biti 
zagotovljena, kot je predvideno v členih 30 
in 31 Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko 
spremenjenih živilih in krmi.
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Or. en

Predlog spremembe 65
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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 
drugim vložnikom zahtevka, da zahtevajo 
uvrstitev na seznam Skupnosti novih živil 
na podlagi lastnih znanstvenih podatkov. 

(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 
drugim vložnikom zahtevka, da zahtevajo 
uvrstitev na seznam Skupnosti novih živil 
na podlagi lastnih znanstvenih podatkov. 

Treba pa je prepovedati ponovne študije, 
ki vključujejo vretenčarje. V zvezi s tem je 
treba sprejeti obveznost, da se omogoči 
dostop do študij o vretenčarjih in drugih 
študij, s katerimi se lahko preprečujejo 
poskusi na živalih.

Or. en

Predlog spremembe 66
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
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 

(20) Da bi se spodbujale raziskave in 
razvoj v kmetijsko-živilskem sektorju in s 
tem inovacije, je treba zaščititi naložbe 
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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 drugim vložnikom zahtevka, da 
zahtevajo uvrstitev na seznam Skupnosti 
novih živil na podlagi lastnih znanstvenih 
podatkov.

inovatorjev, ki zbirajo podatke, predložene 
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 prvega 
vložnika ne smejo uporabiti v korist 
drugega vložnika. 

V tem omejenem časovnem obdobju se 
odobritev zagotovi le prvemu vložniku, kar 
pa ne izključuje pravice drugega vložnika 
do vložitve svojega zahtevka. 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.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti je treba uvodno izjavo 20 uskladiti z uvodno izjavo 32 Uredbe 
št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih.

Predlog spremembe 67
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
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 

(20) Da bi se spodbujale raziskave in 
razvoj v kmetijsko-živilskem sektorju in s 
tem inovacije, je treba zaščititi naložbe 
inovatorjev, ki zbirajo podatke, predložene 
pri vložitvi zahtevka po tej uredbi. Novi 
znanstveni dokazi in podatki, ki so 
predmet lastninske pravice, predloženi za 
potrebe zahtevka za uvrstitev novega živila 
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prvega vložnika ne sme 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.

na seznam Skupnosti, se v omejenem 
časovnem obdobju brez soglasja prvega 
vložnika ne smejo uporabiti v korist 
drugega vložnika. V tem omejenem 
časovnem obdobju se odobritev zagotovi le 
prvemu vložniku, kar pa ne izključuje 
pravice drugega vložnika do vložitve 
svojega zahtevka. 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.

Or. en

Obrazložitev

Uvodno izjavo 20 je treba uskladiti z uvodno izjavo 32 Uredbe št. 1924/2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih.

Predlog spremembe 68
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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. Zato bo uvrstitev novih 
živil na seznam Skupnosti v teh primerih
naložila posebne pogoje uporabe ali 
obveznosti označevanja. Proizvode, ki so 
proizvedeni z nanotehnologijami in živili, 
proizvedenimi iz živali, ki se krmijo z 
gensko spremenjeno krmo, je treba 
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označiti kot take.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev predloga spremembe 12 poročevalke. V določbah v zvezi z živili, proizvedenimi iz 
živali, ki se krmijo z gensko spremenjeno krmo, je izrazita vrzel: uvodna izjava 16 Uredbe št. 
1829/2003 se razlaga tako, da živila, proizvedena iz živali, ki se krmijo z gensko 
spremenjenimi krmili, niso vključena v navedeno uredbo. To pomeni, da Uredba št. 
1829/2003 ne vsebuje določb o označevanju, zato je treba za izpolnitev te vrzeli določiti 
ustrezna pravila v tej uredbi.

Predlog spremembe 69
Niels Busk

Predlog uredbe
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.

Or. en

Obrazložitev

Merila za dodatno označevanje bi morala vključevati tudi etične vidike, kot je kloniranje. Na 
ta način bi bilo mogoče zahtevati označevanje živil, izdelanih iz kloniranih živali.
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Predlog spremembe 70
Renate Sommer

Predlog uredbe
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, ki mora 
biti odobrena v skladu s členoma 17 in 18 
Uredbe (ES) št. 1924/2006, in če zahtevka 
za novo živilo in zdravstveno trditev 
vključujeta zahtevo za varstvo podatkov, 
ki so predmet lastninske pravice, mora na 
zahtevo vložnika obdobje varstva podatkov 
zanju začeti in teči istočasno.

Or. en

Predlog spremembe 71
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
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, ki mora 
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biti odobrena v skladu s členoma 17 in 18 
Uredbe (ES) št. 1924/2006, in če zahtevka 
za novo živilo in zdravstveno trditev 
vključujeta zahtevo za varstvo podatkov, 
ki so predmet lastninske pravice, mora na 
zahtevo vložnika obdobje varstva podatkov 
zanju začeti in teči istočasno.

Or. en

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 72
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
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, ki mora 
biti odobrena v skladu s členoma 17 in 18 
Uredbe (ES) št. 1924/2006, ter če se 
zahtevka za novo živilo in zdravstveno 
trditev vložita istočasno ter oba 
vključujeta zahtevo za varstvo podatkov, 
ki so predmet lastninske pravice, mora na 
zahtevo vložnika obdobje varstva podatkov 
zanju začeti in teči istočasno.
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Or. en

Predlog spremembe 73
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
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 je treba zahtevke, 
predložene na podlagi Uredbe (ES) št. 
258/97, šteti za zahtevke na podlagi te 
uredbe, 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) ali (4) Uredbe (ES) št. 258/97.
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.

Or. en

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 74
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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, šteti za zahtevke na podlagi te 
uredbe, 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) ali (4) Uredbe (ES) št. 258/97.
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.

Or. en

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 75
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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 življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, varstva 
okolja in interesov potrošnikov, ob 
hkratnem zagotavljanju preglednosti in
nemotenega delovanja notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 15, ki jo predlaga poročevalka.

Predlog spremembe 76
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
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 
inovativnosti v kmetijsko-živilskem 
sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Ker je ta cilj pomemben cilj Skupnosti in eden izmed namenov, na katerega se nanašajo 
uvodne izjave, bi ga bilo treba izrecno vključiti v predmet te uredbe.
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Predlog spremembe 77
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
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,
zdravja in dobrega počutja živali ter 
varstvo okolja ob hkratnem zagotavljanju 
nemotenega delovanja notranjega trga ter 
spodbujanju inovativnosti v kmetijsko-
živilskem sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Pri postopku odobritve je treba upoštevati zdravje in dobro počutje živali ter varstvo okolja.
Inovacije v kmetijsko-živilskem sektorju so pomemben cilj Skupnosti, ki ga je treba izrecno 
vključiti v predmet te uredbe.

Predlog spremembe 78
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) arome za živila, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. [o aromah za 
živila];

(ii) arome za živila, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. [o aromah za 
živila], razen kjer so arome, navedene v 
členu 8.1 (a), (b) in (c) Uredbe o aromah 
za živila, proizvedene iz novega živila;

Or. en
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da ocena varnosti in odobritev s postopkom Skupnosti zajema vsa nova 
živila.

Predlog spremembe 79
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) vitamini in minerali, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 89/398/EGS, 
Direktive 2002/46/ES ali Uredbe (ES) št. 
1925/2006.

(v) vitamini in minerali, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 89/398/EGS, 
Direktive 2002/46/ES ali Uredbe (ES) št. 
1925/2006, razen kjer so vitamini ali 
minerali pridobljeni iz novih virov ali z 
uporabo proizvodnega postopka, ki pri 
njihovi odobritvi v skladu z zadevno 
zakonodajo ni bil upoštevan.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da ocena varnosti in odobritev s postopkom Skupnosti zajema vsa nova 
živila.

Predlog spremembe 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) živila, ki izvirajo iz kloniranih živali 
in njihovih potomcev. Pred dnevom 
začetka veljavnosti te uredbe iz člena 20 
Komisija predloži zakonodajni predlog za 
prepoved, da se na trg Skupnosti dajo 
živila, ki izvirajo iz kloniranih živali in 
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njihovih potomcev.  Predlog se pošlje tudi 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost živil in mnenje evropske skupine za etiko 
kažeta, da kloniranje vodi do resnih težav v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem tako 
kloniranih živali kot tudi njihovih nadomestnih mater. Klonirani zarodki so pogosto večji kot 
običajni; to vodi do težavnih rojstev in do številnih porodov s carskim rezom. Številni kloni 
poginejo med brejostjo ali v zgodnjih tednih življenja zaradi imunskih nepravilnosti, 
srčnožilne odpovedi, težav z dihanjem in anomalij ledvic.

Predlog spremembe 81
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ne glede na odstavek 2 velja ta uredba 
za aditive za živila, živilske encime in 
arome ter določene snovi z lastnostmi 
arom, za katere se je uporabil proizvodni 
postopek, ki se ni uporabljal pred 
15. majem 1997, pri katerem je navedeni 
postopek povzročil pomembne spremembe 
v sestavi ali strukturi živila (npr. 
nanotehnologije). Če ima novo živilo v 
prehrambenem izdelku lahko učinek 
aditiva ali aromatični učinek, ga mora 
zajemati tako ta uredba kot tudi 
zakonodaja o aditivih ali aromah za živila. 

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 16 mnenja odbora AGRI: zadnji del predloga spremembe 
odbora za kmetijstvo "ki vplivajo na njegovo prehransko vrednost, metabolizem ali raven 
neželenih snovi" se črta, ker mora ta uredba zajemati vsako živilo, ki je proizveden z uporabo 
nanotehnologij. Zadnji stavek se doda za pojasnilo, da morajo nova živila, ki imajo učinek 
aditiva in aromatični učinek, poleg te uredbe biti zajeta tudi v zadevni zakonodaji o aditivih in 
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aromah za živila.

Predlog spremembe 82
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar je živilo spremenjeno z novimi 
proizvodnimi procesi, vključno z 
nanotehnologijo in nanoznanostjo, 
vendar ne omejeno nanju, o katerih 
obstajajo precejšnje vrzeli v znanju, ki je 
potrebno za oceno tveganja, se zadevno 
živilo lahko da v promet samo, če je bilo z 
veljavno oceno tveganja ocenjeno kot 
varno.

Or. nl

Obrazložitev

Dokler ni na razpolago dovolj znanja za veljavno oceno tveganja, previdnostno načelo 
narekuje, da zadevno živilo ni v dovolj napredni fazi razvoja, da bi se dalo na trg.

Predlog spremembe 83
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Kadar lahko živilo na človeško telo 
vpliva podobno kot zdravilo, mora 
Evropska agencija za zdravila (EMEA) 
odločiti, ali gre za zdravilo, za katero se 
uporablja Uredba (ES) št. 2309/93, kot je 
bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 
762/2004.

Or. nl
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Obrazložitev

Uredba o novih živilih ne sme služiti kot stranska vrata za dajanje zdravil na trg.

Predlog spremembe 84
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „novo živilo“ pomeni: (a) „novo živilo“ pomeni: živilo, ki se ni 
uporabljalo v pomembnem obsegu za 
prehrano ljudi v Skupnosti pred 15. majem 
1997;

(i) živilo, ki se ni uporabljalo v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997;

Or. en

Obrazložitev

Novo živilo je splošno opredeljeno v členu 3.2 a(i). Naslednji kategoriji (ii) in (iii) sta 
podskupini te splošne opredelitve. V besedilu člena 3.2 (a)(i) se drugi odstavek (o uporabi 
prehranskih dopolnilih) nanaša na vse kategorije, navedene v členu 3.2 (a). Izvedbeni ukrepi 
morajo biti sprejeti pred začetkom uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 85
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a i – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) živilo, ki se ni uporabljalo v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997;

(i) živilo, ki se ni uporabljalo v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997, vključno z 
živili, ki so bila odobrena v skladu s hitrim 
postopkom iz Uredbe (ES) št. 258/97 v 
zvezi z novimi živili in novimi živilskimi 
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sestavinami;

Or. nl

Obrazložitev

Omenjeni hitri postopek je uvedel nižjo raven varstva na področju varnosti hrane.

Predlog spremembe 86
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a i – pododstavek

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 uporabe 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).

Or. en

Obrazložitev

Novo živilo je splošno opredeljeno v členu 3.2 a(i). Naslednji kategoriji (ii) in (iii) sta 
podskupini te splošne opredelitve. V besedilu člena 3.2 (a)(i) se drugi odstavek (o uporabi 
prehranskih dopolnilih) nanaša na vse kategorije, navedene v členu 3.2 (a). Izvedbeni ukrepi 
morajo biti sprejeti pred začetkom uporabe te uredbe.
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Predlog spremembe 87
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a i – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) živilo, ki se ni uporabljalo v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997;

(i) živilo brez preteklih izkušenj o varni 
uporabi v Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 88
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a ii 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) živilo rastlinskega in živalskega izvora, 
če se za rastline in živali uporabljajo 
netradicionalne tehnike gojenja, ki se niso 
uporabljale pred 15. majem 1997; ter

(ii) živilo rastlinskega izvora, če se za 
rastline uporabljajo nove tehnike gojenja, 
ki se niso uporabljale pred 15. majem 1997 
in ki so povzročile pomembne spremembe 
v sestavi ali strukturi živila, ki vplivajo na 
njegovo varnost ali prehrano;

Or. en

Predlog spremembe 89
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a iii 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) živilo, za katerega se je uporabil 
proizvodni postopek, ki se ni uporabljal 
pred 15. majem 1997, pri katerem je 
navedeni postopek povzročil pomembne 

(iii) (iii) živilo, za katerega se je uporabil 
proizvodni postopek, ki se v Skupnosti ni 
znatno uporabljal pred 15. majem 1997 –
vključno z živili, proizvedenimi z uporabo 
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spremembe v sestavi ali strukturi živila, ki 
vplivajo na njegovo prehransko vrednost, 
metabolizem ali raven neželenih snovi;

nanotehnologije, vendar ne omejeno 
nanje – pri katerem je navedeni postopek 
povzročil spremembe v sestavi ali strukturi 
živila, ki vplivajo na njegovo prehransko 
vrednost, presnovo ali raven neželenih 
snovi; 

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 21, ki jo predlaga poročevalka.

Predlog spremembe 90
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a iii 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) živilo, za katerega se je uporabil 
proizvodni postopek, ki se ni uporabljal 
pred 15. majem 1997, pri katerem je 
navedeni postopek povzročil pomembne 
spremembe v sestavi ali strukturi živila, ki 
vplivajo na njegovo prehransko vrednost, 
metabolizem ali raven neželenih snovi;

(iii) živilo, za katerega se je uporabil 
proizvodni postopek, ki se ni uporabljal 
pred 15. majem 1997 in ki je povzročil 
pomembne spremembe v sestavi ali 
strukturi živila, ki vplivajo na njegovo 
varnost ali prehrano.

Or. en

Predlog spremembe 91
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a iii 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) živilo, za katerega se je uporabil 
proizvodni postopek, ki se ni uporabljal 
pred 15. majem 1997, pri katerem je 
navedeni postopek povzročil pomembne 
spremembe v sestavi ali strukturi živila, ki 

(iii) živilo, za katerega se je uporabil 
proizvodni postopek, ki se ni uporabljal 
pred 15. majem 1997, pri katerem je 
navedeni postopek povzročil pomembne 
spremembe v sestavi ali strukturi živila, ki 
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vplivajo na njegovo prehransko vrednost, 
metabolizem ali raven neželenih snovi;

vplivajo na njegovo prehransko vrednost, 
metabolizem ali raven neželenih snovi; v 
vsakem primeru se živila, proizvedena z 
uporabo nanotehnologije in 
nanoznanostjo, štejejo kot živilo, za 
katerega se je uporabil nov proizvodni 
postopek. V skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 14(3) Komisija 
sprejme opredelitev za živila, ki so 
proizvedena z uporabo nanotehnologije in 
nanoznanosti.

Or. en

Predlog spremembe 92
Renate Sommer

Predlog uredbe
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 že vsaj 30 let v 
velikem delu populacije v državi;

Or. de

Predlog spremembe 93
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „pretekle izkušnje glede varne uporabe 
živila“ pomeni, da je varnost zadevnega 
živila potrjena s podatki o sestavi in 
izkušnjami z uporabo in nadaljnjo uporabo 

(c) „pretekle izkušnje glede varne uporabe 
živila“ pomeni, da je varnost zadevnega 
živila potrjena s podatki o sestavi in 
izkušnjami z uporabo in neprekinjeno
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v običajni prehrani velikega dela 
populacije v državi.

uporabo že vsaj 30 let v običajni prehrani 
velikega dela populacije v državi.

Or. de

Predlog spremembe 94
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) „proizvedeno z uporabo 
nanotehnologije“ pomeni proizvod, ki 
vsebuje sintetične snovi, ki niso večje od 
100 nm v dolžino, širino ali višino, je iz 
njih sestavljen ali je bil proizveden z 
njihovo uporabo, ali ki vsebuje sintetične 
snovi večje od 100 nm in je splošno 
znanstveno sprejet kot proizvod na osnovi 
nanotehnologije.

Or. nl

Obrazložitev

Da se pojasnijo opredelitve.

Predlog spremembe 95
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) "proizveden z nanotehnologijami":  
proizvod, ki vsebuje sintetične snovi 
velikostnega reda 300 nm v dolžino, širino 
ali višino, je iz njih sestavljen ali je bil 
proizveden z njihovo uporabo, in/ali snovi, 
ki zaradi zmanjšane velikosti delcev v 
primerjavi z običajno obliko kažejo nove 
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lastnosti.

Or. en

Obrazložitev

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Predlog spremembe 96
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) „nanomaterial“ pomeni trden in 
namenoma izdelan material z eno ali več 
zunanjimi dimenzijami ali notranjo 
strukturo v merilu 100 nm ali manj.

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev, ki jo predlaga poslanka Liotard v svojem predlogu spremembe 26, je nepopolna 
in lahko izključi nekatere nanomateriale. Zaradi povezanosti med različnimi zakonodajnimi 
sistemi Skupnosti je treba imeti enake opredelitve.
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Predlog spremembe 97
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) "nanopredmet" je trden, namenoma 
izdelan ali uporabljen predmet, struktura 
ali naprava, katerega ena ali dve dimenziji 
sta v merilu med 100 in 500 nm.

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev nanomaterialov mora biti dopolnjena s to opredelitvijo, da se upošteva druge 
proizvode, ki vsebujejo nanotehnologijo in ki jih je treba vključiti na področje nanotehnologij.
Nanopredmeti imajo eno ali dve dimenziji višji od merila, omenjenega v predlogu spremembe 
10; to so na primer nanocevi, nanovlakna, nanofilmi itd.

Predlog spremembe 98
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zbiranje informacij glede uporabe živila za 
prehrano ljudi

Zbiranje informacij glede razvrstitve 
novega živila

Or. en

Obrazložitev

Podatki se zbirajo usklajeno, tako da se lahko uporaba zadevne uredbe oceni na podlagi 
predlaganih zahtevkih ali proizvodih. Za vse na novo posredovane proizvode se izvaja 
overitev, da se preverijo možne pretekle izkušnje o znatni porabi v eni ali različnih državah 
članicah v vsej Skupnosti. S to oceno se bo v doslednem času ustvaril seznam razvrščenih 
proizvodov.



AM\744573SL.doc 39/97 PE413.967v01-00

SL

Predlog spremembe 99
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
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 ali 
vsake zainteresirane strani, da določi 
status zahtevka novega živila in v primeru 
vprašanj glede obstoja proizvodov, ki so že 
na trgu, v kolikšnem obsegu se je živilo 
uporabljalo za prehrano ljudi v Skupnosti 
pred datumom uporabe te zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Referenčni datum 15. maj 1997 je treba spremeniti, ker je spremenjeno tudi področje uporabe 
Uredbe 258/57. Datum je treba nadomestiti z datumom začetka uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 100
Renate Sommer

Predlog uredbe
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 z javnimi posvetovanji, da določi 
v kolikšnem obsegu so je živilo uporabljalo 
za prehrano ljudi v Skupnosti pred 15. 
majem 1997. Komisija objavi zaključke na 
podlagi teh in drugih podatkov, ki niso 
zaupni.

Or. de
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Predlog spremembe 101
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
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 ali 
vsake zainteresirane strani, da določi v 
kolikšnem obsegu so je živilo uporabljalo 
za prehrano ljudi v Skupnosti pred 15. 
majem 1997. Če Komisija ali nacionalni 
organ zahteva, morajo nosilci živilske 
dejavnosti in druge zainteresirane strani 
sporočiti podatke, v kolikšnem obsegu se 
je živilo uporabljalo za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev odgovornosti se dodeli vsaki strani.

Predlog spremembe 102
Anne Ferreira

Predlog uredbe
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 mora zbirati informacije od 
držav članic in nosilcev živilske dejavnosti, 
da določi, v kolikšnem obsegu se je živilo 
uporabljalo za prehrano ljudi v Skupnosti 
pred 15. majem 1997. Nosilci dejavnosti 
morajo na zahtevo pristojnega organa 
države članice in agencije sporočiti 
informacije o živilskih proizvodih, ki so se 
uporabljali za prehrano ljudi v Skupnosti 
pred 15. majem 1997.
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Or. fr

Obrazložitev

Dobro sodelovanje med nosilci dejavnosti v živilskem sektorju, državami članicami in 
Evropsko komisijo je potrebno zaradi poznavanja izvora in poti nekaterih živilskih 
proizvodov. Obveza nosilcev dejavnosti v živilskem sektorju, da posredujejo Evropski komisiji 
informacije v zvezi z dajanjem živilskih proizvodov na trg, prispeva k doseganju tega cilja.

Predlog spremembe 103
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija objavi zaključke na podlagi 
zbranih podatkov in podatkov, ki niso 
zaupni, in podpirajo zaključke.

Or. en

Predlog spremembe 104
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na trg se lahko daje le nova živila, ki so 
uvrščena na seznam Skupnosti novih živil 
(v nadaljnjem besedilu „seznam 
Skupnosti“).

Na trg se lahko daje le nova živila, ki so 
uvrščena na seznam Skupnosti novih živil 
(v nadaljnjem besedilu „seznam 
Skupnosti“). Komisija vodi in objavlja 
seznam Skupnosti na javno dostopni 
namenski strani na svojem spletnem 
mestu.

Or. en
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Obrazložitev

= AM 29 poročevalca (se nanaša v naslednjem predlogu spremembe).

Predlog spremembe 105
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznami Skupnosti za nova živila Seznami Skupnosti za nova živila
Na trg se lahko daje le nova živila, ki so 
uvrščena na seznam Skupnosti novih živil 
(v nadaljnjem besedilu „seznam 
Skupnosti“).

1. Na trg se lahko daje le nova živila, ki so 
uvrščena na seznam Skupnosti novih živil 
(v nadaljnjem besedilu „seznam 
Skupnosti“).

2. Kjer odobritev novega živila, ki je 
uvrščeno na seznam Skupnosti, temelji na 
pravno zaščitenem znanstvenem dokazu v 
skladu s členom 12, ga lahko da na trg 
samo imenovani vložnik za obdobje prvih 
petih let. V primeru odločbe Komisije, da 
je novo živilo lahko ali je bilo lahko 
uvrščeno na seznam v skladu z odstavkom 
1, in v kolikor prvi vložnik ne vloži pravno 
zaščitene podatke, odobritev ni omejena 
na uporabo samo prvega vložnika in je 
zato na voljo za splošno uporabo v 
Skupnosti.  Odločba se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 14(2), poleg 
informacij v skladu s členom 7(2) navaja 
še:
(a) datum vnosa novega živila na seznam 
Skupnosti;
(b) dejstvo, da vnos temelji na novih 
znanstvenih dokazih in/ali v skladu s tem 
členom pravno zaščitenih podatkih;
(c) ime in naslov vložnika;
(d) dejstvo, da je uporaba zdravstvene 
trditve omejena, razen če poznejši vložnik 
pridobi dovoljenje za trditev brez sklica na 
pravno zaščitene podatke prvotnega 
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vložnika.

Or. en

Obrazložitev

Da se uresniči cilj spodbujanja inovativnosti, mora biti odobritev na voljo vložniku za izrecno 
uporabo med obdobjem varstva podatkov, kot ga določa člen 12. Drugi vložniki morajo 
zagotoviti zadovoljive podatke, da se utemeljijo nove odobritve brez sklica na pravno 
zaščitene podatke prvotnega vložnika. Mehanizem mora biti isti kot v členu 21(2) Uredbe (ES) 
št. 1924/2000.

Predlog spremembe 106
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznami Skupnosti za nova živila Seznami Skupnosti za nova živila
Na trg se lahko daje le nova živila, ki so 
uvrščena na seznam Skupnosti novih živil 
(v nadaljnjem besedilu „seznam 
Skupnosti“).

1. Na trg se lahko daje le nova živila, ki so 
uvrščena na seznam Skupnosti novih živil 
(v nadaljnjem besedilu „seznam 
Skupnosti“).

2. Kjer odobritev novega živila, ki je 
uvrščeno na seznam Skupnosti, temelji na 
pravno zaščitenem znanstvenem dokazu v 
skladu s členom 12, ga lahko da na trg 
samo imenovani vložnik za obdobje prvih 
petih let. V primeru odločbe Komisije, da 
je novo živilo lahko ali je bilo lahko 
uvrščeno na seznam v skladu z odstavkom 
1, in v kolikor prvi vložnik ne vloži pravno 
zaščitene podatke, odobritev ni omejena 
na uporabo samo prvega vložnik in je zato 
na voljo za splošno uporabo v Skupnosti.  
Odločba se sprejme v skladu s postopkom 
iz člena 14(2), poleg informacij v skladu s 
členom 7(2) navaje še:
(a) datum vnosa novega živila na seznam 
Skupnosti;
(b) dejstvo, da vnos temelji na novih 
znanstvenih dokazih in/ali v skladu s tem 
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členom pravno zaščitenih podatkih;
(c) ime in naslov vložnika;
(d) dejstvo, da je uporaba zdravstvene 
trditve omejena, razen če poznejši vložnik 
pridobi dovoljenje za trditev brez sklica na 
pravno zaščitene podatke prvotnega 
vložnika.

Or. en

Obrazložitev

Da se uresniči cilj spodbujanja inovativnosti, mora biti odobritev na voljo vložniku za izrecno 
uporabo med obdobjem varstva podatkov, kot ga določa člen 12. Drugi vložniki morajo 
zagotoviti zadovoljive podatke, da se utemeljijo nove odobritve brez sklica na pravno 
zaščitene podatke prvotnega vložnika. Mehanizem mora biti isti kot v členu 21(2) Uredbe (ES) 
št. 1924/2000.

Predlog spremembe 107
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 6 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Novo živilo se lahko uvrsti na seznam 
Skupnosti le, če izpolnjuje naslednje 
pogoje:

1. Novo živilo se lahko uvrsti na seznam 
Skupnosti le, če izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

Or. en

Predlog spremembe 108
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov uporaba pod običajnimi pogoji ne 

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov uporaba pod običajnimi pogoji ne 
pomeni tveganja za zdravje potrošnika; to 
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pomeni tveganja za zdravje potrošnika; določa, da bo ocena tveganja upoštevala 
kumulativne in sinergijske učinke kot tudi 
možne negativne učinke na posebne 
skupine prebivalstva; 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 109
Anne Ferreira

Predlog uredbe
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 toliko, da bi njegova poraba 
lahko predstavljala nevarnost za zdravje 
potrošnika in živali.

Or. fr

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je preveč omejevalno in ne upošteva zdravstvenega vidika.
Zaradi skladnosti s predlogom spremembe 31 poslanke Liotard se doda navedba o zdravju 
živali 

Predlog spremembe 110
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) njegova uporaba nima negativnega 
vpliva na okolje; novo živilo ali njegovi 
razčlenjeni proizvodi ne smejo biti 
obstojni in se kopičiti v okolju, potem ko 
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je novo živilo bilo uporabljeno kot živilo;
(cb) novo živilo, ki ima lahko kakršne koli 
negativne učinke na posebne skupine 
prebivalstva, bo odobreno, če so bili 
izvedeni posebni ukrepi za preprečevanje 
neželjenih učinkov;
(cc) če varna uporaba zahteva, se bo
določila najvišja stopnja vnosa novega 
živila kot takšnega ali kot del drugega 
živila ali kategorije živil;
(cd) kumulativni učinki novih živil, ki so 
uporabljeni v različnih živilih ali 
kategorijah živil, so bili ocenjeni;

Or. en

Obrazložitev

Več pozornosti je treba nameniti možnim tveganjem uporabe novih živil, še posebej v 
povezavi z ranljivimi skupinami prebivalstva. Za vključitev novih živil na seznam Skupnosti se 
zahteva širši sklop pogojev, da se preprečijo nepričakovane pomanjkljivosti, ki se lahko 
pojavijo iz uporabe novega živila.

Predlog spremembe 111
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) prikazuje jasne koristi za potrošnike;

Or. en

Obrazložitev

Jasne koristi za potrošnike morajo biti pogoj za odobritev katerega koli novega živilskega 
proizvoda na trgu.
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Predlog spremembe 112
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) njegova uporaba nima negativnega 
vpliva na okolje, ne proizvede ostanke ali 
nepredelane snovi, ki so obstojne in se 
kopičijo ali imajo negativni vpliv na 
okolje na kakršen koli drug način;

Or. en

Predlog spremembe 113
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) v zvezi z njim ni etičnih zadržkov. 

Or. de

Obrazložitev

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.
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Predlog spremembe 114
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) šteje, da je bilo proizvedeno v etično 
sprejemljivih razmerah.

Or. en

Obrazložitev

Omogočeno mora biti, da se ob odobritvi novih živil upoštevajo etični vidiki. Če etični vidiki 
niso navedeni med merili v členu 6, ni jasno, ali so ti lahko zakonito uporabljeni pri odobritvi 
novih živil.

Predlog spremembe 115
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ne sme negativno vplivati na okolje; 
po njegovi uporabi ali po tem, ko je postal 
odpadek, ne sme imeti trajnih posledic za 
okolje ali se v njem kopičiti.

Or. fr

Obrazložitev

Eno od meril za vnos novih živil na seznam Skupnosti mora biti tudi vpliv na okolje. Zlasti je 
treba upoštevati trajne posledice ali njihovo kopičenje v okolju.
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Predlog spremembe 116
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Živila, za katera so bili uporabljeni 
proizvodni postopki, ki zahtevajo posebne 
metode za ocenjevanje tveganja (npr. 
nanotehnologije), se ne uvrstijo na 
seznam Skupnosti, dokler se te posebne 
metode ne odobrijo za uporabo in se na 
podlagi teh metod izvedejo ustrezne ocene 
varnosti, ki pokažejo, da je uporaba 
zadevnih živil varna. Te metode ne smejo 
vključevati uporabo vretenčarjev.

Or. en

Obrazložitev

Ni ustreznih metod za oceno varnosti nanomaterialov (glej mnenje znanstvenega odbora 
ZONNUZT, sprejeto septembra 2005). Nanomateriale je treba ocenjevati na podlagi 
poskusov, ki so posebej namenjeni nanomaterialom in pri katerih se ne uporabljajo živali. Da 
se zaščiti zdravje ljudi in preprečijo poskusi na živali, bi bilo treba prepovedati uporabo 
nanomaterialov v živilih, dokler niso na voljo poskusi, ki so posebej namenjeni 
nanomaterialom in pri katerih se ne uporabljajo živali, na podlagi katerih se izvedejo 
ustrezne ocene varnosti.

Predlog spremembe 117
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V primeru dvoma, npr. zaradi 
nezadostne znanstvene gotovosti ali 
pomanjkljivih podatkov, se uporabi 
previdnostno načelo, zadevno živilo pa ne 
more biti vključeno v seznam Skupnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 118
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

2. Vnos novega živila v seznam Skupnosti 
vključuje specifikacijo živila, po potrebi 
določitev pogojev uporabe, dodatnih 
posebnih zahtev označevanja za 
obveščanje končnega potrošnika in/ali 
zahtevo za spremljanje po dajanju na trg.
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. 
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.

Or. de
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Predlog spremembe 119
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Vnos novega živila v seznam Skupnosti 
vključuje specifikacijo živila, po potrebi 
določitev pogojev uporabe, dodatnih 
posebnih zahtev označevanja za 
obveščanje končnega potrošnika in/ali 
zahtevo za spremljanje po dajanju na trg.

(2) Vnos novega živila v seznam Skupnosti 
vsebuje:

(a) specifikacijo živila;
(b) predvideno uporabo živila;
(c) pogoje uporabe;
(d) datum vnosa novega živila na seznam 
Skupnosti in datum prejema zahtevka;
(e) ime in naslov vložnika;
(f) datum in rezultate zadnjega pregleda v 
skladu z zahtevami za spremljanje iz člena 
11.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se ti podatki zahtevajo za vsa nova živila (ne samo za tista iz prvega 
pododstavka odstavka 3 člena 7, kot predlaga Komisija), da se zagotovi preglednost.

Predlog spremembe 120
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vnos novega živila v seznam Skupnosti 
vključuje specifikacijo živila, po potrebi 
določitev pogojev uporabe, dodatnih 
posebnih zahtev označevanja za 
obveščanje končnega potrošnika in/ali

2. Vnos novega živila v seznam Skupnosti 
vključuje specifikacijo živila, po potrebi 
določitev pogojev uporabe, dodatnih 
posebnih zahtev označevanja za 
obveščanje končnega potrošnika in zahtevo 
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zahtevo za spremljanje po dajanju na trg. za spremljanje po dajanju na trg.

Or. nl

Predlog spremembe 121
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vnos novega živila v seznam Skupnosti 
vključuje specifikacijo živila, po potrebi
določitev pogojev uporabe, dodatnih 
posebnih zahtev označevanja za 
obveščanje končnega potrošnika in/ali
zahtevo za spremljanje po dajanju na trg.

2. Pri vnosu novega živila na seznam 
Skupnosti je treba upoštevati specifične 
sestavine živila ter (če je potrebno) 
določiti pogoje uporabe, dodatne posebne 
zahteve označevanja za obveščanje 
končnega potrošnika in zahtevo za 
spremljanje po dajanju na trg.

Or. fr

Obrazložitev

Po potrebi je treba te navedbe vključiti v seznam novih živil Skupnosti, na primer ko se z 
oceno novega živila določi, da je treba obvezno pojasniti pogoje za uporabo ali dodati 
označevanje itd.

Predlog spremembe 122
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za vsa nova živila se zahteva 
spremljanje po dajanju na trg. Vsa nova 
živila, ki so bila odobrena za dajanje na 
trg, se po petih letih pregledajo in ko je na 
voljo več znanstvenih dokazov. Pri 
spremljanju je treba posebno pozornost  
nameniti skupinam prebivalstva, ki 
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zaužijejo največ hrane.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bili seznanjeni z negativnimi učinki uporabe novih živil, bi moralo biti spremljanje po 
dajanju na trg obvezno za vsa nova živila, in sicer vsakih pet let po uvedbi na evropskem trgu.

Predlog spremembe 123
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Če je novo živilo snov, s katero je 
povezano tveganje po prevelikem zaužitju, 
je treba zanj pridobiti dovoljenje za 
uporabo z največjo mero v določenih 
živilih ali kategorijah živil.

Or. en

Obrazložitev

Če je novo živilo snov, s katero je povezano tveganje po prevelikem zaužitju, je treba zanj 
pridobiti dovoljenje za uporabo z največjo mero v določenih živilih ali kategorijah živil, da se 
prepreči tveganje prevelikega odmerka, potrošnike pa je o tem treba obvestiti z jasnimi 
oznakami.

Predlog spremembe 124
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nova živila so predmet splošnih zahtev 



PE413.967v01-00 54/97 AM\744573SL.doc

SL

označevanja iz Direktive 2000/13/ES. 
Dodatne posebne zahteve označevanja se 
določijo za posebna nova živila, zlasti 
glede opisa živila, njegovega vira ali 
pogojev uporabe. Kjer je to primer, se 
zahteve označevanja navedejo v seznamu 
Skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Prvi del prevzame izjavo priporočila 21.

Predlog spremembe 125
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodi, ki so proizvedeni z 
nanotehnologijami, morajo biti označeni z 
"proizveden z nanotehnologijami"; 

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki bodo morda želeli vedeti, če je bilo živilo proizvedeno s pomočjo nanotehnologij.

Predlog spremembe 126
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a – pododstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodi, ki so proizvedeni iz živali, ki se 
krmijo z gensko spremenjeno krmo, 
morajo biti označeni z "proizveden iz 
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živali, ki se krmijo z gensko spremenjeno 
krmo"; 

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki bodo morda želeli vedeti, če je bilo živilo proizvedeno s pomočjo gensko 
spremenjene krme. Glede tega je v določbah v zvezi z živili, proizvedenimi iz živali, ki se 
krmijo z gensko spremenjeno krmo, izrazita vrzel: uvodna izjava 16 Uredbe št. 1829/2003 se 
razlaga tako, da živila, proizvedena iz živali, ki se krmijo z gensko spremenjenimi krmili, niso 
vključena v navedeno uredbo. To pomeni, da Uredba št. 1829/2003 ne vsebuje določb o 
označevanju, zato je treba za izpolnitev te vrzeli določiti ustrezna pravila v tej uredbi.

Predlog spremembe 127
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
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.

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. 

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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Or. nl

Obrazložitev

Ta del je že bil vključen v člen 12, ki je tudi primernejše mesto zanj.

Predlog spremembe 128
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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. 

2. Posodabljanje seznama Skupnosti se 
določi v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 14(3).

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.

Or. en



AM\744573SL.doc 57/97 PE413.967v01-00

SL

Predlog spremembe 129
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) dejstvo, da novo živilo lahko da na trg 
le imenovani vložnik, razen če poznejši 
vložnik pridobi dovoljenje za trditev brez 
sklica na pravno zaščitene podatke 
prvotnega vložnika.

Or. en

Obrazložitev

Da se uresniči cilj spodbujanja inovativnosti, je treba izrecneje navesti ključno povezavo med 
vložnikom in odobritvijo.

Predlog spremembe 130
Philip Bushill-Matthews

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) dejstvo, da novo živilo lahko da na trg 
le imenovani vložnik, razen če poznejši 
vložnik pridobi dovoljenje za trditev brez 
sklica na pravno zaščitene podatke 
prvotnega vložnika.

Or. en

Obrazložitev

Da se uresniči cilj spodbujanja inovativnosti, je treba izrecneje navesti ključno povezavo med 
vložnikom in odobritvijo.
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Predlog spremembe 131
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) dejstvo, da novo živilo lahko da na trg 
le imenovani vložnik, razen če poznejši 
vložnik pridobi dovoljenje za trditev brez 
sklica na pravno zaščitene podatke 
prvotnega vložnika.

Or. en

Obrazložitev

Da se uresniči cilj spodbujanja inovativnosti, je treba izrecneje navesti ključno povezavo med 
vložnikom in odobritvijo.

Predlog spremembe 132
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Z odstopanjem od tretjega odstavka 
člena 7 Uredbe (ES) št. [enotni postopek] 
se posodabljanje seznama Skupnosti z 
novim živilom določi v skladu s 
postopkom iz [člena 8 a], kjer:
a) je enakovrednost novega živila z 
obstoječim živilom v sestavi, metabolizmu 
in ravni neželenih snovi zadovoljiva za 
prikaz, da uporaba pod predvidenimi 
pogoji ne ogroža zdravja potrošnika;
b) je novo živilo, ki vsebuje živilo, 
izključno uporabljeno kot prehransko 
dopolnilo ali v prehranskem dopolnilu, ali 
je iz njega sestavljeno, v skladu z veljavno 
zakonodajo, in kjer se od nove predvidene 
uporabe lahko upravičeno pričakuje, da 
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ne bo znatno povečala vnosa pri
potrošnikih, vključno z ranljivimi 
skupinami.

Or. en

Obrazložitev

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time 
and resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Predlog spremembe 133
Philip Bushill-Matthews

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Z odstopanjem od tretjega odstavka 
člena 7 Uredbe (ES) št. [enotni postopek] 
se posodabljanje seznama Skupnosti z 
novim živilom določi v skladu s 
postopkom iz [člena 8 a], kjer:
a) je enakovrednost novega živila z 
obstoječim živilom v sestavi, metabolizmu 
in ravni neželenih snovi zadovoljiva za 
prikaz, da uporaba pod predvidenimi 
pogoji ne ogroža zdravja potrošnika;
b) je novo živilo, ki vsebuje živilo, 
izključno uporabljeno kot prehransko 
dopolnilo ali v prehranskem dopolnilu, ali 
je iz njega sestavljeno, v skladu z veljavno 
zakonodajo, in kjer se od nove predvidene 
uporabe lahko upravičeno pričakuje, da 
ne bo znatno povečala vnosa pri 
potrošnikih, vključno z ranljivimi 
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skupinami.

Or. en

Obrazložitev

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Predlog spremembe 134
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 a
Označevanje novih živil in novih sestavin 
živil
Brez odstopanja od določb in zahtev iz 
direktive 2000/13/ES je treba za dobro 
seznanjenost potrošnikov označiti in 
navesti vse podatke, ki so značilni za nova 
živila:
i) vsako novo živilo na tržišču mora ob 
prodaji imeti jasno, lahko berljivo in 
razumljivo označbo, na kateri je 
navedeno, da gre za novo živilo;
ii) vse značilnosti ali lastnosti novega 
živila, kot so sestavine, hranilna vrednost, 
njegova uporaba, morajo biti jasno, 
natančno, lahko berljivo in razumljivo 
navedene na embalaži proizvoda;
iii) prisotnost nove snovi ali sestavine, ki 
nadomešča snov ali sestavino v živilu, ki 
nadomesti ali ne nadomesti novo živilo, 
mora biti jasno, natančno, lahko berljivo 
in razumljivo navedena na oznaki. 
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Če je novo živilo sestavljeno iz snovi, ki 
lahko ob prekomernem uživanju 
predstavlja visoko tveganje za človekovo 
zdravje, je treba potrošnika s tem seznaniti 
z jasno, natančno, lahko berljivo in 
razumljivo oznako na embalaži proizvoda.

Or. fr

Obrazložitev

Kot vsa nova živila, ki so dana na evropski trg, mora novo živilo imeti oznako, ki ustreza 
določbam iz direktive 2000/13/ES, ki je v reviziji, pa tudi posebnim določbam, navedenim v 
tem členu, ki upoštevajo posebnosti novega živila ali novih sestavin v živilu.

Predlog spremembe 135
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 b
Mejna količina snovi v embalaži, ki se 

lahko prenese na živila
Embalaže novih živil upoštevajo zahteve o 
mejnih vrednostih iz Uredbe št. 1935/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
oktobra 2004 o materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili1.
Če je potrebno, Komisija naroči 
pristojnemu znanstvenemu odboru, da 
določi nižje mejne vrednosti za embalažo, 
narejeno iz nanomaterialov ali ki vsebuje 
nanomateriale. Komisija sprejme sklep v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(3).
1UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

Or. fr

Obrazložitev

Enako kot druga živila morajo nova živila upoštevati določbe iz drugih zakonodaj, ki se 
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nanašajo na druge kategorije živil. To velja zlasti za embalažo za živila. V povezavi tudi s 
predlogom spremembe 55.

Predlog spremembe 136
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava 
dajati na trg v Skupnosti tradicionalno 
živilo iz tretje države, o tem uradno obvesti 
Komisijo z navedbo imena živila, njegove 
sestave in države porekla.

črtano

Uradno obvestilo spremljajo 
dokumentirani podatki, ki dokazujejo 
pretekle izkušnje glede varne uporabe 
živila v tretji državi.
2. Komisija državam članicam in agenciji 
nemudoma posreduje uradno obvestilo, 
vključno z dokazilom o preteklih 
izkušnjah glede varne uporabe živila iz 
odstavka 1.
3. V štirih mesecih po datumu 
posredovanja uradnega obvestila iz 
odstavka 2 Komisije lahko država članica 
in agencija obvestita Komisijo, da imata 
utemeljene pripombe glede varnosti 
dajanja na trg zadevnega tradicionalnega 
živila, ki temeljijo na znanstvenih dokazih.
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].
Komisija ustrezno obvesti zadevnega 
nosilca živilske dejavnosti v petih mesecih 
od datuma uradnega obvestila v skladu z 
odstavkom 1.
Če ni bilo predloženih nobenih 
utemeljenih pripomb glede varnosti na 
podlagi znanstvenih dokazov in v skladu z 
odstavkom 3 zadevnemu nosilcu živilske 



AM\744573SL.doc 63/97 PE413.967v01-00

SL

dejavnosti ni bila sporočena nobena 
informacija o tem, se lahko tradicionalno 
živilo daje na trg v Skupnosti po petih 
mesecih od datuma uradnega obvestila v 
skladu z odstavkom 1.
5. Komisija objavi seznam tradicionalnih 
živil iz tretjih držav, ki se jih lahko daje na
trg v Skupnosti v skladu s odstavkom 4.
6. Podrobna pravila za izvajanje tega 
člena, 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).

Or. en

Obrazložitev

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Predlog spremembe 137
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tradicionalno živilo iz tretje države Tradicionalno živilo

Or. de
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Predlog spremembe 138
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava 
dajati na trg v Skupnosti tradicionalno 
živilo iz tretje države, o tem uradno obvesti 
Komisijo z navedbo imena živila, njegove
sestave in države porekla.

1. Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava 
dajati na trg v Skupnosti tradicionalno 
živilo iz Skupnosti ali tretje države, o tem 
uradno obvesti Komisijo z navedbo imena 
živila, njegovih značilnosti in države 
porekla. 

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.

Or. de

Predlog spremembe 139
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava 
dajati na trg v Skupnosti tradicionalno 
živilo iz tretje države, o tem uradno 
obvesti Komisijo z navedbo imena živila, 
njegove sestave in države porekla.

1. Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava 
dajati na trg v Skupnosti tradicionalno 
živilo iz tretje države, Komisiji predloži 
podroben zahtevek zanj. Podroben 
zahtevek mora izpolnjevati vse zahteve iz 
smernic, ki jih pripravi Komisija po 
posvetu z Evropsko agencijo za varnost 
hrane, in mora navajati ime živila, 
njegovo sestavo in državo porekla. 

Or. nl

Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom je treba izvajati spremljanje. Z zgolj uradnim obvestilom bi 
se to načelo kršilo.
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Predlog spremembe 140
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava 
dajati na trg v Skupnosti tradicionalno 
živilo iz tretje države, o tem uradno 
obvesti Komisijo z navedbo imena živila, 
njegove sestave in države porekla.

1. Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava 
dajati na trg v Skupnosti tradicionalno 
živilo iz tretje države, Komisiji posreduje 
zahtevek z navedbo imena živila, njegove 
sestave in države porekla.

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

Zahtevek spremlja dokumentacija 
zahtevka, ki dokazuje pretekle izkušnje 
glede varne uporabe živila v tretji državi 
na podlagi smernic v skladu z odstavkom 
5a.

Or. en

Obrazložitev

Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava dajati na trg v Skupnosti tradicionalno živilo iz tretje 
države, potrebuje smernice, kako dokazati pretekle izkušnje glede varne uporabe živila. Samo 
standardiziran postopek omogoča ustrezno oceno varnosti živila.

Predlog spremembe 141
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija državam članicam in agenciji 
nemudoma posreduje uradno obvestilo, 
vključno z dokazilom o preteklih izkušnjah 
glede varne uporabe živila iz odstavka 1.

2. Komisija državam članicam in agenciji 
nemudoma posreduje zahtevek, vključno z 
dokazilom o preteklih izkušnjah glede 
varne uporabe živila iz odstavka 1. 

Or. nl
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Obrazložitev

V skladu s previdnostnim načelom je treba izvesti poskuse. Z zgolj uradnim obvestilom bi se 
to načelo kršilo.

Predlog spremembe 142
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija državam članicam in agenciji 
nemudoma posreduje uradno obvestilo, 
vključno z dokazilom o preteklih izkušnjah 
glede varne uporabe živila iz odstavka 1. 

2. Komisija državam članicam in agenciji 
nemudoma posreduje uradno obvestilo, 
vključno z dokazilom o preteklih izkušnjah 
glede varne uporabe živila iz odstavka 1 in 
jo da na voljo javnosti na svoji spletni 
strani.

Or. en

Obrazložitev

Določba, ki zagotavlja visoko stopnjo preglednosti za zainteresirane strani in potrošnike.

Predlog spremembe 143
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 144
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V štirih mesecih po datumu 
posredovanja uradnega obvestila iz 
odstavka 2 Komisije lahko država članica 
in agencija obvestita Komisijo, da imata 
utemeljene pripombe glede varnosti 
dajanja na trg zadevnega tradicionalnega 
živila, ki temeljijo na znanstvenih dokazih. 

3. Agencija na podlagi zahtev iz člena 6 in 
ob upoštevanju dokumentacije, ki jo 
predloži nosilec živilske dejavnosti, oceni, 
ali je živilo varno in se ga lahko da na 
evropski trg. V šestih mesecih po datumu 
posredovanja uradnega obvestila iz 
odstavka 2 Komisije lahko država članica 
in/ali agencija obvestita Komisijo, da imata 
utemeljene pripombe glede varnosti 
dajanja na trg zadevnega tradicionalnega 
živila, ki temeljijo na znanstvenih dokazih.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da je proizvod v državi bil v uporabi že več let, ne pomeni nujno, da je tudi varno.
Zaradi tega je treba zagotoviti, da "tradicionalno živilo iz tretjih držav" ustreza tudi merilom 
iz člena 6. Da se zagotovi ustrezen pregled, je treba podaljšati časovno obdobje.

Predlog spremembe 145
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V štirih mesecih po datumu 
posredovanja uradnega obvestila iz 
odstavka 2 Komisije lahko država članica 

3. V štirih mesecih po datumu 
posredovanja zahtevka iz odstavka 2 
Komisije lahko država članica in agencija 
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in agencija obvestita Komisijo, da imata 
utemeljene pripombe glede varnosti 
dajanja na trg zadevnega tradicionalnega 
živila, ki temeljijo na znanstvenih 
dokazih.

obvestita Komisijo, da imata utemeljene 
pripombe glede varnosti dajanja na trg 
zadevnega tradicionalnega živila.

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. Komisija o tem ustrezno in 
nemudoma obvesti zadevnega nosilca 
živilske dejavnosti in uporabljajo se členi 5 
do 7. Zahtevek iz odstavka 1 se v tem 
primeru šteje za zahtevo iz člena 3(1) 
Uredbe XX/XXX [enotni postopek], razen 
če lahko nosilec živilske dejavnosti v štirih 
mesecih po uradnem obvestilu Komisije, 
da trženje tradicionalnega živila v 
Skupnosti ni dovoljeno, predloži 
znanstvene dokaze o varnosti živila.

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

Or. nl

Obrazložitev

Predlog Komisije uvaja obrnjeno dokazno breme, ne da bi od nosilca živilske dejavnosti, ki 
želi v Skupnosti tržiti tradicionalno živilo iz tretje države, zahteval kakršno koli oceno 
varnosti. Obrnjeno dokazno breme je v škodo državam članicam in Skupnosti, pa tudi 
davkoplačevalec ne sme postati žrtev teh razmer. Poleg tega obrnjeno dokazno breme ni v 
interesu zagotavljanja varnosti živil.

Predlog spremembe 146
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vložnik zahtevka se lahko odloči tudi za 
umik uradnega obvestila.

Or. en
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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 147
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ni bilo predloženih nobenih 
utemeljenih pripomb glede varnosti na 
podlagi znanstvenih dokazov in v skladu z 
odstavkom 3 zadevnemu nosilcu živilske 
dejavnosti ni bila sporočena nobena 
informacija o tem, se lahko tradicionalno 
živilo daje na trg v Skupnosti po petih 
mesecih od datuma uradnega obvestila v 
skladu z odstavkom 1.

4. Če ni bilo predloženih nobenih 
utemeljenih pripomb glede varnosti in v 
skladu z odstavkom 3 zadevnemu nosilcu 
živilske dejavnosti ni bila sporočena 
nobena informacija o tem, se lahko 
tradicionalno živilo daje na trg v Skupnosti 
po petih mesecih od datuma zahtevka v 
skladu z odstavkom 1. 

Or. nl

Obrazložitev

V tem primeru bo torej zahtevek obravnavan po poenostavljenem postopku.

Predlog spremembe 148
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vnos novega živila v seznam 
Skupnosti vključuje specifikacijo živila, po 
potrebi določitev pogojev uporabe, 
posebnih dodatnih zahtev označevanja za 
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obveščanje končnega potrošnika in/ali 
zahtevo za spremljanje po dajanju na trg.

Or. de

Predlog spremembe 149
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija objavi seznam tradicionalnih 
živil iz tretjih držav, ki se jih lahko daje na 
trg v Skupnosti v skladu s členom 4, na 
temu namenjeni spletni strani Komisije.

5. Komisija objavi seznam tradicionalnih 
živil iz tretjih držav, ki se jih lahko daje na 
trg v Skupnosti v skladu s členom 4, na 
temu namenjeni spletni strani Komisije. Ta 
stran je dostopna in povezana s spletno 
stranjo na seznamu Skupnosti o novih 
živilih v skladu s prvim odstavkom člena 
5.

Or. en

Predlog spremembe 150
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija v šestih mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe in po posvetu z 
Evropsko agencijo za varnost hrane 
oblikuje splošna merila za dokumentacijo 
vložnikov, ki nameravajo dajati na trg 
tradicionalna živila iz tretjih držav. Ta 
merila vsebujejo zahtevo po naslednjih 
podatkih:

(a) uporabi in ravnanju s proizvodom 
(vključno z izjavo, če se deli ali ekstrakti 
proizvoda uporabljajo skupaj);
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(b) običajnih vzorcih uporabe;
(c) običajnih skupinah potrošnikov;
(d) (po potrebi) pogosto uporabljenih 
konecntracijah;
(e) vseh obstoječih študijah o zadevnem 
živilu.

Or. en

Obrazložitev

Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava dajati na trg v Skupnosti tradicionalno živilo iz tretje 
države, potrebuje smernice, kako dokazati pretekle izkušnje glede varne uporabe živila. Te 
smernice morajo vsebovati vsaj zgoraj omenjene točke, da se zagotovi smiselna 
dokumentacija in se Evropski agenciji za varnost hrane omogoča ocenjevanje.

Predlog spremembe 151
Philip Bushill-Matthews

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 8 a
1. Nosilec živilske dejavnosti, ki namerava 
dajati na trg živilo iz člena 7(5) (novo), o 
tem uradno obvesti Komisijo, uradnemu 
obvestilu pa po potrebi priloži podatke, ki 
dokazujejo, da živilo izpolnjuje zastavljene 
pogoje.
2. Komisija državam članicam in agenciji 
nemudoma posreduje uradno obvestilo, 
vključno s spremljajočimi podatki iz 
odstavka 1.
3. Agencija poda mnenje v štirih mesecih 
po datumu posredovanja uradnega 
obvestila iz odstavka 2 Komisiji.
4. Če ni bilo predloženih nobenih 
utemeljenih pripomb glede varnosti na 
podlagi znanstvenih dokazov in nosilcu 
živilske dejavnosti ni bila sporočena 
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nobena informacija o tem, se lahko živilo 
daje na trg v Skupnosti po petih mesecih 
od datuma uradnega obvestila v skladu z 
odstavkom 1. Seznam Skupnosti se 
ustrezno posodobi.
5. Podrobna pravila za izvajanje tega 
člena, 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).

Or. en

Obrazložitev

Postopek uradnega obestila za nekatere kategorije novih živil bo povečal učinkovitost uredbe, 
zagotovil sorazmernejši sistem obvladovanja tveganja in bo v skladu s plošno zakonodajo o 
živilih 178/2002.

Predlog spremembe 152
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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 
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. Tehnične smernice in 
orodja se objavijo najpozneje šest mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe na 
namenski javno dostopni strani na 
spletnem mestu Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 39, ki jo predlaga poročevalec.



AM\744573SL.doc 73/97 PE413.967v01-00

SL

Predlog spremembe 153
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
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 
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. Tehnične smernice in 
orodja se objavijo najpozneje šest mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe na 
namenski javno dostopni strani na 
spletnem mestu Komisije.

Or. nl

Obrazložitev

Mala in srednje velika podjetja prejmejo pomoč in podporo Komisije pri pripravi zahtevkov v 
okviru te uredbe.

Predlog spremembe 154
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
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.

Pred datumom začetka veljave te uredbe v 
skladu s členom 20 Komisija v tesnem 
sodelovanju z agencijo, nosilci živilske 
dejavnosti ter malimi in srednje velikimi 
podjetji 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.
Vložnikom zahtevkov je na voljo 
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priporočilo 97/618/ES, dokler se ne 
nadomesti z revidiranimi tehničnimi 
smernicami v skladu s tem členom.

Or. en

Predlog spremembe 155
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
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.

Ne glede na določbe iz člena 9(1)(a) 
uredbe XX/XXX [enotni postopek] in pred 
datumom začetka uporabe te uredbe v 
skladu s členom 20 Komisija po potrebi in 
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 in 
uradnih obvestil na podlagi te uredbe. 
Vložnikom zahtevkov je na voljo 
priporočilo 97/618/ES, dokler se ne 
nadomesti z revidiranimi tehničnimi 
smernicami v skladu s tem členom.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da so vložnikom na voljo smernice pred začetkom uporabe revidirane 
uredbe. Smernice bi morale vsebovati tudi uradna obvestila iz člena 8. Izkušnje kažejo, da 
smernice niso vedno na voljo ob sprejetju nove uredbe, predhodne smernice pa morajo 
veljati, dokler se ne nadomestijo s revidiranimi smernicami.
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Predlog spremembe 156
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 10 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija pri ocenjevanju novih živil: Agencija pri ocenjevanju novih živil na 
podlagi zahtev iz člena 6: 

Or. en

Predlog spremembe 157
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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) kadar je mogoče, 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; istočasno pa upošteva 
tudi vpliv morebitnih novih lastnosti;

Or. en

Obrazložitev

Živila, proizvedena z uporabo nanotehnologije imajo lahko na primer nove lastnosti, ki jih ni 
mogoče ustrezno oceniti preprosto s primerjavo z obstoječimi proizvodi, ki so že na trgu.

Predlog spremembe 158
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

varno kot živilo iz primerljive živilske 
kategorije, ki že obstaja na trgu v 
Skupnosti ali kot živilo, ki naj bi ga novo 
živilo nadomestilo, istočasno pa upošteva 
tudi vpliv morebitnih novih lastnosti.

Or. en

Obrazložitev

Živila, proizvedena z uporabo nanotehnologije imajo lahko na primer nove lastnosti, ki jih ni 
mogoče ustrezno oceniti preprosto s primerjavo z obstoječimi proizvodi, ki so že na trgu.

Predlog spremembe 159
Anne Ferreira

Predlog uredbe
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) če novo živilo, namenjeno ali ne, da 
nadomesti živilo, ki je že na tržišču, ne 
predstavlja nikakršne nevarnosti, da bi 
imelo škodljive posledice za človekovo 
zdravje ali bi bilo strupeno;

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnilo k besedilu, ki ga predlaga Komisija. V povezavi s predlogom spremembe 40 
poslanke Liotard.

Predlog spremembe 160
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 10 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) agencija določi najvišjo mejo dnevne 
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porabe novega živila ali nove sestavine v 
živilu, preko katere postane njegovo 
uživanje škodljivo za potrošnikovo 
zdravje;

Or. fr

Obrazložitev

Nekatera živila ali nova živila lahko predstavljajo tveganje za človekovo zdravje, če se jih 
zaužije več, kot to svetujejo študije in ocene. Agencija naj določi mejne vrednosti, da bodo 
potrošniki seznanjeni z dejstvom, da se odsvetuje prekoračitev določene količine.

Predlog spremembe 161
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 10 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) v zvezi z znanstvenimi ocenami o 
nevarnosti novih živil ali novih sestavin v 
živilih agencija poziva pristojne organe, 
naj ji posredujejo vse znanstvene ocene o 
novem živilu ali novi sestavini v zadevnem 
živilu.

Or. fr

Predlog spremembe 162
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 10 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) upošteva tradicionalno živilo iz tretje 
države, pretekle izkušnje glede varne 
uporabe.

(b) pri tradicionalnem živilu iz tretje 
države upošteva pretekle izkušnje glede 
varne uporabe; pri čemer se sklicuje na 
smernice iz člena 8, odstavek 5a;
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Or. en

Predlog spremembe 163
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 10 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru etičnih zadržkov se poleg ocene 
varnosti pridobi mnenje evropske skupine 
za etiko v znanosti in novih tehnologijah.

Or. de

Obrazložitev

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Predlog spremembe 164
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 11

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 zaradi varnosti živil in v 
skladu z mnenjem agencije zahteva od 
nosilcev živilske dejavnosti spremljanje po 
dajanju na trg.

Vsa nova živila na tržišču morajo biti 
preverjena takoj, ko se porodijo dvomi o 
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njihovi varnosti ter najkasneje vsakih pet 
let po začetku veljavnosti uredbe. Če pride 
do tega, agencija določi njihovo ponovno 
preverjanje.
Poseben nadzor je potreben pri ljudeh, ki 
prekomerno uživajo novo živilo.

2. Proizvajalec takoj obvesti Komisijo o: 2. Nosilci živilske dejavnosti takoj 
obvestijo Komisijo o:

a) kakršnih koli znanstvenih ali tehničnih 
informacijah, ki bi lahko vplivale na oceno 
varnosti uporabe novega živila;

a) kakršnih koli znanstvenih ali tehničnih 
informacijah, ki bi lahko vplivale na oceno 
varnosti uporabe novega živila;

b) kakršni koli prepovedi ali omejitvi, ki jo 
naloži pristojni organ ali katera koli tretja 
država, v kateri se novo živilo daje na trg.

b) kakršni koli prepovedi ali omejitvi, ki jo 
naloži pristojni organ ali katera koli tretja 
država, v kateri se novo živilo daje na trg;

Vsak nosilec živilske dejavnosti vsako leto 
obvesti Komisijo in pristojni organ države 
članice, v kateri deluje, o zdravstvenih 
težavah, s katerimi so ga seznanili 
potrošniki ali organizacije za varstvo 
potrošnikov.
Za nadzor so zadolženi organi, pristojni za 
spremljanje trga v državah članicah, ki v 
roku treh mesecev po opravljenem 
nadzoru o tem poročajo Komisiji.
Komisija predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu najkasneje eno leto 
po končanem petletnem obdobju iz 
odstavka 1.

Or. fr

Predlog spremembe 165
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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, 

1. Komisija zaradi varnosti živil zahteva 
spremljanje po dajanju na trg. Spremljanje 
se izvaja vsakih pet let in upošteva vidike 
varnosti živil, zdravja in dobrega počutja 
živali ter vplive na okolje. Posebno 
pozornost je treba nameniti skupinam 
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določenih v vnosu zadevnega živila v 
seznam Skupnosti novih živil.

prebivalstva, ki zaužijejo največ hrane. 

Zahteve za spremljanje veljajo tudi za 
nova živila, ki so že na trgu, vključno z 
novimi živili, ki so bila odobrena v skladu 
s poenostavljenim postopku (uradno 
obvestilo) iz Uredbe (ES) št. 258/97.
Države članice imenujejo pristojne organe 
za spremljanje po dajanju na trg. Stroške 
spremljanja krijejo posamezni nosilci 
živilske dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Predlog spremembe 166
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
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 zaradi varnosti živil 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. Pri 
spremljanju se upoštevajo vidiki varnosti 
živil, morebitni vplivi na okolje ter po 
potrebi zdravje in dobro počutje živali. 
Vsa nova živila, odobrena za dajanje na 
trg, se po petih letih pregledajo.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi bili seznanjeni z negativnimi učinki uporabe novih živil, bi moralo biti spremljanje po 
dajanju na trg obvezno za vsa nova živila, in sicer vsakih pet let po uvedbi na evropskem trgu.

Predlog spremembe 167
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
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 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. Spremljanje 
vključuje vidike varnosti živil, vplive na 
okolje ter zdravje in dobro počutje živali. 
Za vsa nova živila se vsakih pet let opravi 
pregled naštetih točk.

Or. nl

Predlog spremembe 168
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da se preprečijo poskusi na živalih, se 
poskuse na vretenčarjih za namene te 
uredbe izvaja samo kot skrajni ukrep. 
Spodbujajo se poskusi brez uporabe živali 
in inteligentne strategije poskusov, 
prepovejo pa se podvojeni poskusi na 
vretenčarjih.
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Or. en

Obrazložitev

S spodbujanjem inteligentnih strategij poskusov in obvezne izmenjave podatkov se število 
uporabljenih živali lahko precej zniža.

Predlog spremembe 169
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

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 javno objavi.

Or. en

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 splošne javnosti mora biti mnenje 
dostopno javnosti.
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Predlog spremembe 170
Renate Sommer

Predlog uredbe
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 
korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti.

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 
korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti. Varstvo podatkov in zaupnost 
morata biti zagotovljena, kot je 
predvideno v členih 30 in 31 Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 o gensko spremenjenih 
živilih in krmi.

Or. en

Predlog spremembe 171
Philip Bushill-Matthews

Predlog uredbe
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 
korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti.

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 uporabiti v korist drugega zahtevka v 
obdobju petih let od datuma vnosa novega 
živila v seznam Skupnosti, razen če se je 
poznejši vložnik dogovoril s predhodnim 
vložnikom, da se lahko takšni podatki in 
informacije uporabijo, ob predpostavki, 
da:
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(a) so bili znanstveni podatki in druge 
informacije s strani prvotnega vložnika v 
času vlaganja prvotne vloge označeni kot 
pravno zaščiteni; in
(b) je imel prvotni vložnik v času prvotne 
vloge izključno pravico sklicevanja na 
pravno zaščitene podatke; ter
(c) novih živil ne bi bilo mogoče odobriti, 
če predhodni predlagatelj ne bi vložil 
zaščitenih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Člen 21(1) Uredbe 1942/2006/ES o prehranskih navedbah in zdravstvenih trditvah vsebuje 
jasnejšo opredelitev varstva podatkov.  Člen 12 je treba revidirati v smislu doslednosti določb 
o varstvu podatkov z Uredbo 1942/2006/ES.

Predlog spremembe 172
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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 
korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti.

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 
korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti, razen če za to obstaja 
utemeljitev za varovanja javnega zdravja.

Or. en
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Predlog spremembe 173
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
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 
korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti.

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 uporabiti v korist drugega zahtevka v 
obdobju petih let od datuma vnosa novega 
živila v seznam Skupnosti, razen če se je 
poznejši vložnik dogovoril s predhodnim 
vložnikom, da se lahko takšni podatki in 
informacije uporabijo, ob predpostavki, 
da:
(a) so bili znanstveni podatki in druge
informacije s strani prvotnega vložnika v 
času vlaganja prvotne vloge označeni kot 
pravno zaščiteni; in
(b) je imel prvotni vložnik v času prvotne 
vloge izključno pravico sklicevanja na 
pravno zaščitene podatke; ter
(c) novih živil ne bi bilo mogoče odobriti, 
če predhodni predlagatelj ne bi vložil 
zaščitenih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Člen 21(1) Uredbe 1942/2006/ES o prehranskih navedbah in zdravstvenih trditvah vsebuje 
jasnejšo opredelitev varstva podatkov.  Člen 12 je treba revidirati v smislu doslednosti določb 
o varstvu podatkov z Uredbo 1942/2006/ES.
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Predlog spremembe 174
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

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 
korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti.

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 
korist drugega zahtevka v obdobju petih let 
od datuma vnosa novega živila v seznam 
Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 175
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija po posvetu z vložnikom 
zahtevka določi, kateri proizvodni podatki 
se obravnavajo zaupno in kako dolgo, pri 
čemer se razume, da to obdobje ne 
presega treh let.

Or. nl
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Predlog spremembe 176
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Po preteku obdobja zaupnosti za 
proizvodne podatke, se ti podatki 
samodejno dodajo k obstoječim podatkom 
o novem živilu na seznamu Skupnosti.

Or. nl

Predlog spremembe 177
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podatke raziskovalnih projektov, ki jih 
deloma ali v celoti financirajo Evropska 
skupnost in/ali javne institucije, ter študije 
o tveganju ali s tem povezani podatki, kot 
so študije o krmi, bi morali biti objavljeni 
skupaj z zahtevkom in na voljo vložnikom.

Or. en

Obrazložitev

Če se denar davkoplačevalcev uporablja za namene znanja, mora biti to znanje na voljo 
javnosti. 
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Predlog spremembe 178
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V vsakem primeru bodo ponovne 
študije, ki vključujejo vretenčarje, 
prepovedane. Za študije, ki vključujejo 
poskuse na vretenčarjih, in študije, s 
katerimi se lahko preprečujejo poskusi na 
živalih, ne bo veljalo varstvo podatkov. 
Zato je treba omogočati dostop do študij o 
vretenčarjih in drugih študij, s katerimi se 
lahko preprečujejo poskusi na živalih.

Or. en

Obrazložitev

Treba je navesti, da lastnik rezultatov poskusa ali študije ne more preprečiti, da njegove 
izsledke uporabi nekdo drug, če bodo tako preprečeni poskusi na živalih.

Predlog spremembe 179
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če so novi znanstveni dokazi in 
znanstveni podatki, ki so predmet 
lastninske pravice, za katere velja varstvo 
v skladu s členom 12, rezultat poskusov 
na vretenčarjih ali kliničnih študij na 
ljudeh in se je treba iz etičnega razloga 
izogniti ponovitvam poskusov na 
vretenčarjih ali kliničnih študij na ljudeh, 
ker so znanstveno nepotrebne, drugi ali 
poznejši vložnik lahko od prvotnega 
vložnika zahteva, naj da na voljo varovane 
podatke.  Prvotni vložnik mora zahtevo 
odobriti ob koncu prvega leta obdobja 
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varstva podatkov, določenega v členu 12, 
če drugi vložnik prvotnemu vložniku 
povrne stroške študije.Po enakem 
postopku se zahteva odobri vsakemu
naslednjemu vložniku, pri čemer se drugi 
in poznejši vložniki skušajo pravično 
dogovoriti o delitvi stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti nepotrebni zaščiti, ki bi izhajala iz etičnih zadržkov glede ponovitev študij 
na vretenčarjih ali agresivnih študij na prostovoljcih, pri tem pa kljub vsemu zagotoviti 
ustrezno izključno obdobje za prvotnega vložnika, da se mu naložbe lahko ustrezno povrnejo.
Glede na to, da se nekateri podatki, ki so predmet lastninske pravice, lahko nanašajo na 
študije, ki se ne izvajajo na vretenčarjih in ljudeh, bi bilo treba zanje ohraniti celotno petletno 
obdobje varstva podatkov iz člena 12.

Predlog spremembe 180
Philip Bushill-Matthews

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 a
Usklajeno varstvo podatkov

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

Or. en
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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 181
Philip Bushill-Matthews

Predlog uredbe
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 b
Če so novi znanstveni dokazi in 
znanstveni podatki, ki so predmet 
lastninske pravice, za katere velja varstvo 
v skladu s členom 12, rezultat poskusov 
na vretenčarjih ali kliničnih študij na 
ljudeh in se je treba iz etičnega razloga 
izogniti ponovitvam poskusov na 
vretenčarjih ali kliničnih študij na ljudeh, 
ker so znanstveno nepotrebne, drugi ali 
poznejši vložnik lahko od prvotnega 
vložnika zahteva, naj da na voljo varovane 
podatke.  Prvotni vložnik mora zahtevo 
odobriti ob koncu prvega leta obdobja 
varstva podatkov, določenega v členu 12, 
če drugi vložnik prvotnemu vložniku 
povrne stroške študije.  Po enakem 
postopku se zahteva odobri vsakemu 
naslednjemu vložniku, pri čemer se drugi 
in poznejši vložniki skušajo pravično 
dogovoriti o delitvi stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti nepotrebni zaščiti, ki bi izhajala iz etičnih zadržkov glede ponovitev študij 
na vretenčarjih ali agresivnih študij na prostovoljcih, pri tem pa kljub vsemu zagotoviti 
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ustrezno izključno obdobje za prvotnega vložnika, da se mu naložbe lahko ustrezno povrnejo.
Glede na to, da se nekateri podatki, ki so predmet lastninske pravice, lahko nanašajo na 
študije, ki se ne izvajajo na vretenčarjih in ljudeh, bi bilo treba zanje ohraniti celotno petletno 
obdobje varstva podatkov iz člena 12.

Predlog spremembe 182
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Usklajeno varstvo podatkov

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

Or. en

Predlog spremembe 183
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 12a
Inšpekcija in nadzorni ukrepi

Da se zagotovi skladnost s to uredbo, se 
mora izvajati uradni nadzor v skladu z 
Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega 
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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.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu komisije inšpekcija in nadzorni ukrepi niso navedeni v členu.

Predlog spremembe 184
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 12a
Ne glede na odobritev novega živila na 
podlagi določb členov 7 in 14 Uredbe (ES) 
št. [enotni postopek] ali odobritev 
zdravstvene trditve na podlagi določb 
členov 17, 18 in 25 Uredbe (ES) št. 
1924/2006/ES in če obstaja namen 
pridobitve odobritve novega živila in z 
njim povezane zdravstvene trditve ter če je 
varstvo podatkov utemeljeno na podlagi 
določb obeh uredb in ga zahteva vložnik 
zahtevka, so podatki v zvezi z odobritvijo 
in/ali objavo odobritve v Uradnem listu 
enaki, obdobja varstva podatkov pa 
potekajo hkrati.

Or. en
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Predlog spremembe 185
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12b
Če so novi znanstveni dokazi in 
znanstveni podatki, ki so predmet 
lastninske pravice, za katere velja varstvo 
v skladu s členom 12, rezultat poskusov 
na vretenčarjih ali kliničnih študij na 
ljudeh in se je treba iz etičnega razloga 
izogniti ponovitvam poskusov na 
vretenčarjih ali kliničnih študij na ljudeh, 
ker so znanstveno nepotrebne, drugi ali 
poznejši vložnik lahko od prvotnega 
vložnika zahteva, naj da na voljo varovane 
podatke.  Prvotni vložnik mora zahtevo 
odobriti ob koncu prvega leta obdobja 
varstva podatkov, določenega v členu 12, 
če drugi vložnik prvotnemu vložniku 
povrne stroške študije. Po enakem 
postopku se zahteva odobri vsakemu 
naslednjemu vložniku, pri čemer se drugi 
in poznejši vložniki skušajo pravično 
dogovoriti o delitvi stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti nepotrebni zaščiti, ki bi izhajala iz etičnih zadržkov glede ponovitev študij 
na vretenčarjih ali agresivnih študij na prostovoljcih, pri tem pa kljub vsemu zagotoviti 
ustrezno izključno obdobje za prvotnega vložnika, da se mu naložbe lahko ustrezno povrnejo. 
Glede na to, da se nekateri podatki, ki so predmet lastninske pravice, lahko nanašajo na 
študije, ki se ne izvajajo na vretenčarjih in ljudeh, bi bilo treba zanje ohraniti celotno petletno 
obdobje varstva podatkov iz člena 12.
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Predlog spremembe 186
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
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 do [..] in jo nemudoma uradno 
obvestijo o kakršnih koli naknadnih 
spremembah. Komisija da te informacije 
na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 187
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Posebne pravice držav članic

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 izpolnjuje to uredbo, ogroža 
zdravje ljudi 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 
Evropsko agencijo za varnost hrane čim 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Določba je vzeta iz veljavne zakonodaje (Uredba 258/1997).

Predlog spremembe 188
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 a
Zaščitna klavzula

Če država članica na podlagi novih 
informacij ali ponovne ocene že 
obstoječih informacij meni, da obstajajo 
očitni razlogi za domnevo, da uživanje 
novega živila ali nove sestavine v živilu, ki 
je v skladu s to uredbo, predstavlja 
tveganje za človekovo zdravje, lahko 
država članica na svojem ozemlju omeji 
ali prekine trženje in porabo zadevnega 
novega živila ali nove sestavine. O tem 
takoj obvesti druge države članice in 
Komisijo, pri tem pa navede razloge za 
svojo odločitev.

Or. fr

Obrazložitev

Državi članici je treba dovoliti, da na podlagi novih informacij prekine ali omeji trženje 
proizvoda v primeru dokazanega tveganja za zdravje potrošnikov. Ta člen omogoča, da se 
zavaruje zdravje potrošnikov v primeru, če je zdravstvena informacija ušla nadzoru agencije.
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Predlog spremembe 189
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 18

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. Kakršna koli zahteva za dajanje na trg 
novega živila, ki se predloži državi članici
na podlagi člena 4 Uredbe (ES) št. 258/97 
in za katero poročilo o začetni presoji na 
podlagi člena 6(3) Uredbe (ES) št. 258/97 
ni bilo posredovano Komisiji pred 
začetkom uporabe te uredbe, se šteje za 
uporabo na podlagi te uredbe. Drugi 
zahtevki, predloženi v skladu s členom 
3(4), 4 in 5 Uredbe (ES) št. 258/97 pred 
datumom začetka uporabe te uredbe, se 
obravnavajo v skladu z določbami Uredbe 
(ES) št. 258/97.

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

Or. en

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 190
Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Živilski proizvodi, proizvedeni z 
nanotehnologijami in dani na trg pred 
začetkom uporabe te uredbe, lahko 
ostanejo na trgu 18 mesecev po objavi te 
uredbe. Po tem datumu se uporablja člen 
6, odstavek 2.

Or. en

Obrazložitev

Ni ustreznih metod za oceno varnosti nanomaterialov (glej mnenje znanstvenega odbora 
ZONNUZT, sprejeto septembra 2005). Nanomateriale je treba ocenjevati na podlagi 
poskusov, ki so posebej namenjeni nanomaterialom in pri katerih se ne uporabljajo živali. Da 
se zaščiti zdravje ljudi in prepreči poskuse na živali, bi bilo treba prepovedati uporabo 
nanomaterialov v živilih, dokler niso na voljo poskusi, ki so posebej namenjeni 
nanomaterialom in pri katerih se ne uporabljajo živali. Ta določba pomaga nosilcem živilske 
dejavnosti pri prilaganju novim pravilom.
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