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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 1.5 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/20/ES
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 1 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
"3. Načela dobre klinične prakse in 
podrobne smernice v skladu s temi 
načeli sprejme in, da bi se upošteval 
tehnični in znanstveni napredek, po 
potrebi spremeni Komisija.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 21(3).
Te podrobne smernice objavi Komisija."

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2.2 – točka 7 a (novo)
Direktiva 98/83/ES
Priloga II – tabela A – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V prilogi II, tabela A, se drugi 
odstavek nadomesti z naslednjim 
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besedilom:
"2. Pregledno spremljanje stanja
Namen preglednega spremljanja stanja 
je zagotoviti informacije, potrebne za 
določitev, ali so izpolnjene vse vrednosti 
parametrov iz te direktive. Za vse 
parametre, določene v skladu s členoma 
5(2) in (3),
je treba opravljati pregledno 
spremljanje stanja, razen če lahko 
pristojni organi ugotovijo, da v 
časovnem obdobju, ki ga določijo, ta 
parameter verjetno ne bo prisoten pri 
določeni oskrbi v koncentracijah, ki bi 
lahko pomenile tveganje za kršitev 
ustrezne vrednosti parametra.
Ta odstavek se ne uporablja za 
parametre radioaktivnosti, katerih 
stanje se bo ob upoštevanju opomb 8, 9 
in 10 v Prilogi I, del C, spremljalo v 
skladu z zahtevami za spremljanje, ki jih 
je sprejela Komisija. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 12(3)."

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2.3 – točka 7 a (novo)
Uredba (ES) št. 2037/2000
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
"3. Od 1. januarja 2004 se prepove izvoz 
delno halogeniranih 
klorofluoroogljikovodikov iz Skupnosti v 
vsako državo, ki ni pogodbenica 
Protokola. Komisija [...] preuči navedeni 
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datum glede na ustrezna mednarodna 
dogajanja po Protokolu in ga ustrezno 
spremeni.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(3)."

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2.6 – točka 1
Direktiva 2006/21/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 1. maja 2008 sprejme 
določbe, ki zadevajo naslednje točke, pri 
čemer prednostno upošteva točke (b), (c) in 
(d):

2. Komisija do 1. maja 2008 sprejme 
določbe, ki zadevajo naslednje točke, pri 
čemer prednostno upošteva točke (b), (c) in 
(d):

(a) izvajanje člena 13(6), vključno s 
tehničnimi zahtevami glede opredelitve 
lahko sprostljivega cianida in metode 
njegovega merjenja;

(a) izvajanje člena 13(6), vključno s 
tehničnimi zahtevami glede opredelitve 
lahko sprostljivega cianida in metode 
njegovega merjenja;

(b) dopolnitev tehničnih zahtev za 
opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(b) dopolnitev tehničnih zahtev za 
opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(c) razlago opredelitve iz točke 3 člena 3; (c) razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;
(d) določitev meril za klasifikacijo 
objektov za ravnanje z odpadki v skladu s 
Prilogo III;

(d) določitev meril za klasifikacijo 
objektov za ravnanje z odpadki v skladu s 
Prilogo III;

(e) določitev usklajenih standardov za 
metode vzorčenja in analiziranja, ki so 
potrebne za tehnično izvajanje te direktive.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive, med 
drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 23(3).

(e) določitev usklajenih standardov za 
metode vzorčenja in analiziranja, ki so 
potrebne za tehnično izvajanje te direktive. 

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
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z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(3).
(Predlog spremembe pomeni, da bodo v 
zadnjem odstavku vključene točke (a) do 
(e))

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.1 – točka 2
Uredba (ES) št. 315/93
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 4(2) se besedna zveza „iz 
člena 8“ nadomesti z besedno zvezo „iz 
člena 8(2)“.

(2) Člen 4(2) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

"2. Komisija v okviru Stalnega odbora 
za živila, ustanovljenega s Sklepom 
69/314/EGS [1], čim prej preuči razloge 
iz odstavka 1, ki jih je država članica 
navedla, in takoj da svoje mnenje ter 
sprejme vse potrebne ukrepe, ki so 
namenjeni potrjevanju, spreminjanju ali 
razveljavitvi nacionalnega ukrepa v 
skladu z regulativnim postopkom iz člena 
8(2)."

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.2 – točka 2
Direktiva 93/74/ES 
Člen 8 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 8(2) se besedna zveza „iz 
člena 9“ nadomesti z besedno zvezo „iz 
člena 9(2)“.

(2) Člen 8(2) se nadomesti z naslednjim
besedilom:

"2. Komisija kar najhitreje uvede 
regulativni postopek, določen v členu 
9(2), za sprejetje vseh ustreznih 
ukrepov, ki so namenjeni potrjevanju, 
spreminjanju ali razveljavitvi 
nacionalnega ukrepa."

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.2 – točka 3
Direktiva 93/74/ES 
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) 
Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en 
mesec in dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.3 – točka 6 a (novo)
Direktiva 96/23/ES
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V členu 29(1) se četrti pododstavek
nadomesti z naslednjim besedilom:

"Komisija odobri načrt v skladu z 
regulativnim postopkom, ki ga določa 
člen 33(2). Po istem postopku lahko 
sprejme tudi drugačna jamstva kot so 
tista, ki izhajajo iz izvajanja te 
direktive."

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.4 – točka 7
Uredba (ES) št. 258/97
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V členu 12(2) se besedna zveza „iz 
člena 13“ nadomesti z besedno zvezo „iz 
člena 13(2)“.

(7) Člen 12(2) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

"2. Komisija v okviru Stalnega odbora 
za živila, kakor hitro je mogoče, preuči 
razloge, navedene v odstavku 1; po 
regulativnem postopku iz člena 13(2)
sprejme ustrezne ukrepe, ki so 
namenjeni potrjevanju, spreminjanju ali 
razveljavitvi nacionalnega ukrepa.
Država članica, ki je sprejela odločitev, 
navedeno v odstavku 1, jo lahko ohrani, 
dokler ukrepi ne začnejo veljati."

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.5 – točka 3 – podtočka a
Odločba št. 2119/98/ES 
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) 
Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en 
mesec in dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.6 – točka 2 – podtočka aa (novo)
Direktiva 2000/13/ES
Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v odstavku 6 se prva alinea drugega 
pododstavka nadomesti z naslednjim 
besedilom:

"– sestavine, ki sodijo v eno od kategorij, 
navedenih v Prilogi I, in so sestavine 
drugega živila, je treba imenovati samo z 
imenom te kategorije.
Glede sprememb seznama kategorij v 
Prilogi I lahko sprejme odločitev 
Komisija. Navedeni ukrepi, ki so 
namenjeni spremembi nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(3).
Vendar mora ime "škrob", navedeno v 
Prilogi I, vedno dopolnjevati navedba 
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njegovega značilnega rastlinskega 
izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala 
gluten."

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.6 – točka 2 – podtočka b
Direktiva 2000/13/ES
Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sestavine, ki pripadajo eni od kategorij, 
navedenih v Prilogi II, je treba imenovati z 
imenom te kategorije, ki mu sledi značilno 
ime ali številka ES; če ta sestavina pripada 
več kot eni kategoriji, se navede kategorija, 
ki ustreza glavnemu učinku tega živila;

– sestavine, ki pripadajo eni od kategorij, 
navedenih v Prilogi II, je treba imenovati z 
imenom te kategorije, ki mu sledi značilno 
ime ali številka ES; če ta sestavina pripada 
več kot eni kategoriji, se navede kategorija, 
ki ustreza glavnemu učinku tega živila;

spremembe te priloge zaradi upoštevanja 
znanstvenega in tehničnega napredka, ki so 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(4);

spremembe te priloge zaradi upoštevanja 
znanstvenega in tehničnega napredka, ki so 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(3).

vendar mora ime ‚modificirani škrob‘, 
navedeno v Prilogi II, vedno dopolnjevati 
navedba njegovega značilnega rastlinskega 
izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala 
gluten.

vendar mora ime ‚modificirani škrob‘,
navedeno v Prilogi II, vedno dopolnjevati 
navedba njegovega značilnega rastlinskega 
izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala 
gluten.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.6 – točka 2 – podtočka d
Direktiva 2000/13/ES
Člen 6 – odstavek 11 – pododstavek 3



PA\720035SL.doc 11/27 PE405.771v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v drugi pododstavek, lahko 
Komisija spremeni Prilogo III a po 
prejemu mnenja Evropske agencije za 
varnost živil, izdanega na podlagi člena 29 
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in zahtev 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (*). Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(4).

Brez poseganja v drugi pododstavek, lahko 
Komisija spremeni Prilogo III a po 
prejemu mnenja Evropske agencije za 
varnost živil, izdanega na podlagi člena 29 
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in zahtev 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (*). Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(3).

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.6 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2000/13/ES
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Člen 12 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Pravila o navedbi volumenskega deleža 
alkohola so pri izdelkih iz tarifnih 
številk 22.04 in 22.05 pravila, predpisana 
v posebnih določbah Skupnosti, ki se 
uporabljajo za te izdelke.
Pri drugih pijačah, ki vsebujejo več kot 
1,2 vol % alkohola, ta pravila določi 
Komisija."
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 20(3)."

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.6 – točka 7 – točka b
Direktiva 2000/13/ES
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 4: črtano
"4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) 
Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en 
mesec in dva meseca."

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.7 – točka 2
Direktiva 2001/37/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. O prilagoditvi znanstvenemu in 
strokovnemu napredku merilnih metod iz 
člena 4 in opredelitev, ki se nanašajo na te 
metode, odloča Komisija. Navedeni ukrepi 
za spremembo nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 10(4).

1. O prilagoditvi znanstvenemu in 
strokovnemu napredku merilnih metod iz 
člena 4 in opredelitev, ki se nanašajo na te 
metode, odloča Komisija. Navedeni ukrepi 
za spremembo nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 10(3).

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.7 – točka 3
Direktiva 2001/37/ES
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) 
Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en 
mesec in dva meseca."

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.8 – točka 2
Direktiva 2001/95/ES
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija prilagodi posebne zahteve, ki se 
nanašajo na obveznost zagotavljanja 
informacij iz Priloge I. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 15(5).

Komisija prilagodi posebne zahteve, ki se 
nanašajo na obveznost zagotavljanja 
informacij iz Priloge I. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 15(4).

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.8 – točka 3
Direktiva 2001/95/ES
Člen 12 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podrobni postopki za RAPEX so določeni 
v Prilogi II. Prilagodi jih Komisija. 
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 15(5).

3. Podrobni postopki za RAPEX so 
določeni v Prilogi II. Prilagodi jih 
Komisija. Navedeni ukrepi, ki so 
namenjeni spremembi nebistvenih določb 
te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 15(4).

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.8 – točka 4
Direktiva 2001/95/ES
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) 
Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en 
mesec in dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.10 – točka 8
Uredba (ES) št. 1774/2002
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pravila za izvajanje tega člena, vključno 
s pravili o ukrepih nadzora, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 33(2).

2. Pravila za izvajanje tega člena, vključno 
s pravili o ukrepih nadzora, sprejme 
Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo 
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Odstopanja od odstavka 1(a) tega člena v 
zvezi z ribami in kožuharji lahko odobri 
Komisija, po posvetovanju z ustreznim 
znanstvenim odborom. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe z 
njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 33(3).

nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 33(3). Odstopanja od odstavka 1(a) 
tega člena v zvezi z ribami in kožuharji 
lahko odobri Komisija, po posvetovanju z 
ustreznim znanstvenim odborom. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 33(3).

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.10 – točka 12 a (novo)
Uredba (ES) št. 1774/2002
Člen 29 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V členu 29(4) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"4. Proizvodi iz Prilog VII in VIII, razen 
tehničnih proizvodov, morajo prihajati 
iz obratov s seznama Skupnosti, ki ga 
Komisija sestavi na podlagi prejetega 
sporočila pristojnih organov tretje 
države, v katerem je navedeno, da je 
obrat skladen z zahtevami Skupnosti in 
je pod nadzorom uradne inšpekcijske 
službe v tretji državi.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 33(3)."

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.10 – točka 20 – točka a – podtočka (-i) (novo)
Uredba (ES) št. 1774/2002
Priloga VIII – poglavje IV – del A – točka 3 – točka a – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) točka 3(a)(ii) se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(ii) so bili proizvodi obdelani po enem 
od naslednjih postopkov, ki zagotavljajo 
odsotnost povzročiteljev bolezni 
prežvekovalcev iz pododstavka (i):
– toplotna obdelava pri temperaturi 65 
°C vsaj tri ure, ki ji sledi kontrola 
učinkovitosti postopka,
– obsevanje z 2,5 megaradov ali žarki 
gama, ki mu sledi kontrola učinkovitosti 
postopka,
– sprememba pH na pH 5 za dve uri, ki 
ji sledi kontrola učinkovitosti postopka,
– toplotna obdelava pri vsaj 90 °C, 
enakomerno porazdeljena po vsej snovi, 
ki ji sledi kontrola učinkovitosti 
postopka, ali
– kateri koli drug postopek obdelave, ki 
ga predvidi Komisija. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe 
se sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 33(3);"

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.11 – točka 1
Direktiva 2002/98/ES
Člen 28 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e)
Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en 
mesec in dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.11 – točka 2 – točka c
Direktiva 2002/98/ES
Člen 29 – nova odstavka

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnične zahteve iz točk (a), (h) in (i) 
drugega odstavka, ki so ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 28(3).

Tehnične zahteve iz točk (a) do (i) drugega 
odstavka, ki so ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 28(3).

Tehnične zahteve iz točk (b), (c), (d), (e), 
(f) in (g) drugega odstavka, ki so ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 28(4). V nujnih primerih lahko 
Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz 
točk (b), (c) in (d) drugega odstavka 
uporabi nujni postopek iz člena 28(5). 

V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s 
tehničnimi zahtevami iz točk (b), (c) in (d) 
drugega odstavka uporabi nujni postopek iz 
člena 28(5).

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.12 – točka 1
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar je to potrebno lahko Komisija 
zaradi tehnološkega napredka in 
znanstvenega razvoja prilagodi splošne 
pogoje iz Priloge IV. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(4).

5. Kadar je to potrebno lahko Komisija 
zaradi tehnološkega napredka in 
znanstvenega razvoja prilagodi splošne 
pogoje iz Priloge IV. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.12 – točka 2
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je to potrebno zaradi tehnološkega 
napredka ali znanstvenega razvoja lahko 
Komisija določi dodatne kategorije in 
funkcionalne skupine krmnih dodatkov.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(4).

3. Kadar je to potrebno zaradi tehnološkega 
napredka ali znanstvenega razvoja lahko 
Komisija določi dodatne kategorije in 
funkcionalne skupine krmnih dodatkov.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3).

Or. en
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.12 – točka 4
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko zaradi upoštevanja 
tehnološkega napredka in znanstvenega 
razvoja sprejme spremembe k Prilogi III. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(4).

6. Komisija lahko zaradi upoštevanja 
tehnološkega napredka in znanstvenega 
razvoja sprejme spremembe k Prilogi III. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(3).

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.12 – točka 5
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podrobni predpisi za izvajanje Priloge II in 
katerih koli sprememb k navedeni prilogi
se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
22(2).

Podrobni predpisi za izvajanje Priloge II se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
22(2).

Komisija lahko posodobi Prilogo II. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(4).

Komisija lahko posodobi Prilogo II. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(3).

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.12 – točka 6 – podtočka b
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 4: črtano
"4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) 
Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en 
mesec in dva meseca."

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 2065/2003
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim besedilom:

"1. Seznam primarnih proizvodov, 
izključno dovoljenih v Skupnosti za 
uporabo kot takih v ali na živilih in/ali 
za proizvodnjo iz njih pridobljenih arom 
dima, določi Komisija. Navedeni ukrepi 
za spremembo nebistvenih določb te 
uredbe se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 19(3)."

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 2065/2003
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"3. Po uvedbi seznama iz odstavka 1 se 
lahko primarni proizvod doda na 
seznam.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 19(3)."

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.13 – točka -1 b (novo)
Uredba (ES) št. 2065/2003
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 17 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
" 3. Komisija po tem, ko je Agencijo 
zaprosila za znanstveno in tehnično 
pomoč, po potrebi sprejme merila 
kakovosti za validirane analitske 
metode, predlagane v skladu s točko 4 
Priloge II, vključno s snovmi, ki so 
predmet meritev [...].
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 19(3)."

Or. en
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.13 – točka 1
Uredba (ES) št. 2065/2003
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Spremembe k seznamu iz člena 6(1) se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
19(2) po predhodnem posvetu z Agencijo 
glede znanstvene in/ali tehnične pomoči.

2. Spremembe k seznamu iz člena 6(1) 
sprejme Komisija po predhodnem posvetu 
z Agencijo glede znanstvene in/ali tehnične 
pomoči. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 19(3).

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.15 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2004/23/ES
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim besedilom:

"4. Postopke za preverjanje ustreznosti 
standardov kakovosti in varnosti 
skladno z odstavkom 1 določa Komisija.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 29(3)."

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.15 – točka 2 – podtočka b
Direktiva 2004/23/ES
Člen 28 – nova odstavka 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tehnične zahteve iz točk (a), (b), (c), (f), 
(g) in (i), ki so ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 29(3). 

1. Tehnične zahteve iz točk (a) do (i), ki so 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 29(3).

2. Tehnične zahteve iz točk (d), (e) in (h), 
ki so ukrepi za spremembo nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 29(4). V 
nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s 
tehničnimi zahtevami iz točk (d) in (e) 
člena 28 uporabi nujni postopek iz člena 
29(5). 

2. V nujnih primerih lahko Komisija v 
zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (d) in 
(e) člena 28 uporabi nujni postopek iz 
člena 29(5).

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.15 – točka 4 – podtočka b
Direktiva 2004/23/ES
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 

črtano

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) 
Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en 
mesec in dva meseca.

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.16 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 882/2004
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 15 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim besedilom:

"5. Komisija sestavi ali posodobi seznam 
krme in živil neživalskega izvora, za 
katere zaradi znanega ali pojavljajočega 
se tveganja velja poostren uradni nadzor 
na vstopni točki na območje iz Priloge I.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 62(4).
Pogostnost in narava tega nadzora se 
določita v skladu z istim postopkom. 
Hkrati se lahko po istem postopku 
določijo pristojbine za takšen nadzor."

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.16 – točka 5 a (novo)
Uredba (ES) št. 882/2004
Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V členu 32 se odstavek 6 nadomesti z 
naslednjim besedilom:

"6. Dodatne odgovornosti in naloge 
referenčnih laboratorijev Skupnosti 
lahko določi Komisija. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe 
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se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 62(4)."

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.16 – točka 5 b (novo)
Uredba (ES) št. 882/2004
Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) V členu 33 se odstavek 6 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"6. Dodatne odgovornosti in naloge 
nacionalnih referenčnih laboratorijev
lahko določi Komisija. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 62(4)."

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.17 – točka 1 – podtočka b
Uredba (ES) št. 1935/2004
Člen 5 – odstavek 1 – novi pododstavki

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebne ukrepe iz točke (m) sprejme 
Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 23(2).

Posebne ukrepe iz točke (m) sprejme 
Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 23(2).

Posebni ukrepi iz točk (f), (g), (h), (i), (j), 
(k), (l) in (n), ki so ukrepi, namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te uredbe, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Posebni ukrepi iz točk (a) do (l) in (n), ki 
so ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 23(3).

Posebni ukrepi iz točk (a) do (e), ki so 
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ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te uredbe, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(4).

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.17 – točka 1 – podtočka c
Uredba (ES) št. 1935/2004
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko spremeni obstoječe 
posebne direktive o materialih in izdelkih. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(4).

2. Komisija lahko spremeni obstoječe 
posebne direktive o materialih in izdelkih. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(3).

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.17 – točka 3
Uredba (ES) št. 1935/2004
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev Skupnosti v obliki posebnega 
ukrepa iz odstavka 1 sprejme Komisija.
Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(4).

3. Odobritev Skupnosti v obliki posebnega 
ukrepa iz odstavka 1 sprejme Komisija. 
Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Or. en
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.17 – točka 4
Uredba (ES) št. 1935/2004
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dokončni posebni ukrep o spremembi, 
prekinitvi ali preklicu dovoljenja sprejme 
Komisija. Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(4). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
23(5).

6. Dokončni posebni ukrep o spremembi, 
prekinitvi ali preklicu dovoljenja sprejme 
Komisija. Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
23(5).

Or. en
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5.17 – točka 6 – točka b
Uredba (ES) št. 1935/2004
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Or. en
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