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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aromah in nekaterih živilskih 
sestavinah z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1576/89, Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, Uredbe (ES) št. 2232/96 in 
Direktive 2000/13/ES
(KOM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0427)1,

– ob upoštevanju členov 251(2), 37 in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0259/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 5

(5) Za varovanje zdravja ljudi mora 
področje uporabe te uredbe zajemati 
arome, izhodne surovine za arome in 
živila, ki vsebujejo arome. Zajemati mora 
tudi nekatere živilske sestavine z 
aromatičnimi lastnostmi, ki se dodajajo 
živilom predvsem za dodajanje arome in 
znatno prispevajo k prisotnosti nekaterih 
nezaželenih naravnih snovi v živilih 
(„živilske sestavine z aromatičnimi 
lastnostmi“), njihove izhodne surovine in 

(5) Za varovanje zdravja ljudi mora 
področje uporabe te uredbe zajemati 
arome, izhodne surovine za arome in 
živila, ki vsebujejo arome. Zajemati mora 
tudi nekatere živilske sestavine z 
aromatičnimi lastnostmi, ki se dodajajo 
živilom predvsem za dodajanje arome in 
prispevajo k prisotnosti nekaterih 
nezaželenih naravnih snovi v živilih 
(„živilske sestavine z aromatičnimi 
lastnostmi“), njihove izhodne surovine in 

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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živila, ki jih vsebujejo. živila, ki jih vsebujejo.

Obrazložitev

V povezavi s Prilogo III je izraz 'znatno' premalo natančen za opredelitev tiste kategorije 
živilskih sestavin z aromatičnimi lastnostmi, ki prispevajo k prisotnosti neželenih naravnih 
snovi v živilih. Smiselno bi ga bilo zato črtati.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 22

(22) Posebne zahteve po podatkih morajo 
preprečiti zavajanje potrošnikov glede 
izhodne surovine, uporabljene za 
proizvodnjo naravnih arom. Če se aroma 
vanilje, na primer, pridobiva iz lesa, je to 
treba navesti.

(22) Posebne zahteve po podatkih morajo 
preprečiti zavajanje potrošnikov glede 
izhodne surovine, uporabljene za 
proizvodnjo naravnih arom. 

Obrazložitev

Če je smisel te uvodne določbe pojasniti, kakšne podatke je treba navesti, da bi preprečili 
zavajanje potrošnikov, en primer ni dovolj.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 25

(25) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

(25) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 

13 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 13 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil 
spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 
22.7.2006, str. 11).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 4
Člen 1, odstavek 1

Ta uredba določa pravila za arome in Ta uredba določa pravila za arome in 
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živilske sestavine z aromatičnimi 
lastnostmi za uporabo v in na živilih, da se 
zagotovi učinkovito delovanje notranjega 
trga in visoka raven varovanja zdravja 
ljudi in varstva potrošnikov.

živilske sestavine z aromatičnimi 
lastnostmi za uporabo v in na živilih, da se 
zagotovi visoka raven varovanja zdravja 
ljudi in varstva potrošnikov kakor tudi
učinkovito delovanje notranjega trga.

Obrazložitev

Člen 95 pogodbe Evropskih skupnosti, ki je pravna podlaga za to uredbo, postavlja 
učinkovito delovanje notranjega trga na prvo mesto, visoko raven varovanja zdravja ljudi in 
varstva potrošnikov pa na drugo. Vendar bi v kontekstu te uredbe, ki izvaja cilje Bele knjige o 
varnosti hrane iz leta 2000, tak vrstni red lahko naredil vtis, da je namenjen predvsem 
spodbujanju konkurence na notranjem trgu in šele sekundarno zdravju ljudi in zaščiti 
potrošnikov.

Predlog spremembe 5
Člen 2, odstavek 1, točka (A)

(a) arome, ki se uporabljajo ali so 
namenjene za uporabo v ali na živilih, 
razen arom dima, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 2065/2003;

(a) arome, ki se uporabljajo ali so 
namenjene za uporabo v ali na živilih, 
vključno z aromami dima, v kolikor niso 
urejene v Uredbi (ES) št. 2065/2003;

Obrazložitev

Ker je Uredba št. 2065/2003 vzpostavila  specifična določila za arome dima, vendar ne za 
vse, bi lahko nastala pravna praznina. Za tiste, ki v njej niso zajete, je treba uporabiti to 
uredbo.

Predlog spremembe 6
Člen 2, odstavek 3

3. Po potrebi se lahko v skladu s
postopkom iz člena 18(2) odloči, ali neka
snov ali mešanica snovi, surovina ali vrsta 
živila spada na področje uporabe te uredbe 
ali ne.

3. Po potrebi se lahko v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2a) odloči, ali določena snov ali 
mešanica snovi, surovina ali vrsta živila 
spada na področje uporabe te uredbe ali ne.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 7
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Člen 3, odstavek 2, točka (B)

(b) „aromatična snov“ pomeni kemično 
določeno snov z aromatičnimi lastnostmi;

(b) „aromatična snov“ pomeni kemično 
določeno snov z aromatičnimi lastnostmi,
pridobljeno z ustreznimi naravnimi 
postopki ali kemično sintezo;

Obrazložitev

Opredelitev aromatične snovi v tem členu je povezana s členom 14, ki ureja označevanje živil. 
Ker so 'naravno identične' snovi kemično enake 'naravnim', ni potrebe po posebnem 
opredeljevanju sintetičnih arom. Omemba pa je smiselna zaradi težnje po razumljivem in 
popolnem obveščanju potrošnikov.

Predlog spremembe 8
Člen 3, odstavek 4

4. Po potrebi se lahko v skladu s 
postopkom iz člena 18(2) določi, ali neka 
snov spada v posebno kategorijo iz 
odstavka 2(b) do (j).

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 9
Člen 4, točka (B A ) (novo)

(ba) izkazujejo prednosti in koristi za 
potrošnika.

Obrazložitev

Pri odobritvi arom ne gre samo za toksikološko neoporečnost, temveč tudi za vprašanje 
smiselnosti hiper-aromatiziranja živil, ki je lahko neželena stranska posledica konkurenčnega 
boja na trgu živilskih proizvodov. Postopek odobritve bi zato moral upoštevati tudi kriterij 
prednosti in koristi za potrošnika.

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 3

3. Podrobna pravila za izvajanje odstavka 2 3. Podrobna pravila za izvajanje odstavka 2 
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se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 18(2).

se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 18(2a).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 11
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2

Če je potrebno, Komisija po prejemu 
mnenja Agencije sprejme ukrepe v skladu s
postopkom iz člena 18(2). Takšni ukrepi se 
določijo v prilogah III, IV in/ali V, kot je 
ustrezno. 

Komisija po prejemu mnenja Agencije po 
potrebi sprejme ukrepe v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2a). Takšni ukrepi se ustrezno 
določijo v prilogah III, IV in/ali V.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 12
Člen 12

Arome, ki niso namenjene za prodajo 
končnemu potrošniku, se lahko tržijo le, če 
so na embalaži, posodah ali v spremnih 
dokumentih navedeni podatki iz členov 13 
in 14, ki morajo biti dobro vidni, jasno 
berljivi in neizbrisni.

Arome, ki niso namenjene za prodajo 
končnemu potrošniku, se lahko tržijo le, če 
so na embalaži, posodah ali v spremnih 
dokumentih navedeni podatki iz členov 13 
in 14, ki morajo biti dobro vidni, jasno 
berljivi in neizbrisni. To ne pomeni, da 
države ne smejo uporabljati podrobnejših 
ali zahtevnejših določil.

Predlog spremembe 13
Člen 13, odstavek 1, točka (E)

(e) navedba mejne vrednosti za vsako 
sestavino ali skupine sestavin, za katere 
velja količinska omejitev pri uporabi v 
živilu, in/ali ustreznih podatkov, navedenih 
z jasnimi in razumljivimi izrazi, da se 
kupcu omogoči ravnanje v skladu s to 
uredbo ali drugo zadevno zakonodajo 

(e) navedba mejne vrednosti za vsako 
sestavino ali skupine sestavin, za katere 
velja količinska omejitev pri uporabi v 
živilu, in/ali ustreznih podatkov, navedenih 
z jasnimi in razumljivimi izrazi, da se 
kupcu omogoči ravnanje v skladu s to 
uredbo ali drugo zadevno zakonodajo 
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Skupnosti; Skupnosti, vključno z Uredbo 1829/2003;

Obrazložitev

Zaradi pomena Uredbe 1829/2003 za varnost hrane bi jo bilo smiselno izrecno omeniti.

Predlog spremembe 14
Člen 14, odstavek 4, pododstavek 1

4. Izraz „naraven“ se lahko uporablja le 
skupaj s sklicevanjem na živilo, kategorijo 
živila ali rastlinski ali živalski izvor arome 
le, če je vsaj 90 % [v m/m] aromatične 
sestavine pridobljene iz navedene izhodne 
surovine.

4. Izraz „naraven“ se lahko uporablja le 
skupaj s sklicevanjem na živilo, kategorijo 
živila ali rastlinski ali živalski izvor arome 
le, če je vsaj 98 % [v m/m] aromatične 
sestavine pridobljene iz navedene izhodne 
surovine.

Obrazložitev

Pravilo 90/10 je za potrošnike zavajajoče. Predlagano besedilo bi pri potrošniku lahko 
vzbudilo vtis, da je aroma pridobljena predvsem iz navedene večinske sestavine, v resnici pa 
je ostalih 10 % pridobljenih iz povsem drugih osnovnih sestavin. Razmerje naj bo 98/2.

Predlog spremembe 15
Člen 17, odstavek 2

2. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
države članice v skladu s postopkom iz 
člena 18(2) sprejmejo skupno metodologijo 
za zbiranje podatkov o uživanju in uporabi 
arom s seznama Skupnosti ter snovi iz 
Priloge III.

2. Po posvetovanju z Agencijo države 
članice v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 18(2a) sprejmejo 
skupno metodologijo za zbiranje podatkov 
o uživanju in uporabi arom s seznama 
Skupnosti ter snovi iz Priloge III.

Obrazložitev

Skupna metodologija je nujna za primerjanje zbranih podatkov v poročilih držav. Predlog 
spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o komitologiji.

Predlog spremembe 16
Člen 17, odstavek 2 A (novo)

2a. Seznam Skupnosti se preverja vsakih 
10 let.
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Obrazložitev

Zaradi nenehnega napredka tehnologije proizvodnje živilskih arom je smiselno določiti 
časovni okvir za redno posodabljanje seznama.

Predlog spremembe 17
Člen 18, odstavek 2 A (novo)

2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5a (1) do (4) in 7 Sklepa 
1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 
8 tega sklepa.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 18
Člen 19

Spremembe prilog II do V k tej uredbi, da 
bo izražala znanstveni in tehnični 
napredek, se sprejmejo v skladu s
postopkom iz člena 18(2).

Spremembe prilog II do V k tej uredbi, da 
bo izražala znanstveni in tehnični 
napredek, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2a).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 19
Člen 22, odstavek 3

3. Vsi ustrezni prehodni ukrepi se lahko 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
18(2).

3. Vsi ustrezni prehodni ukrepi se lahko 
sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 18(2a).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.
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Predlog spremembe 20
Člen 26

Priloga III, odstavek 1, alinea 2 (Direktiva 2000/13/ES)

- ‚aroma(-e) dima‘, če aromatična sestavina 
vsebuje arome, kot so opredeljene v 
členu 3(2)(f) Uredbe ES št. […] [Uredba o 
aromah], in daje živilu dimljen okus.

- ‚aroma(-e) dima‘ ali natančnejšim 
imenom ali opisom arom(-e) dima, če 
aromatična sestavina vsebuje arome, kot so 
opredeljene v členu 3(2)(f) Uredbe ES št. 
[…] [Uredba o aromah], in daje živilu 
dimljen okus.

Obrazložitev
Predlog spremembe daje možnost, da se omenijo specifične arome dima, s čimer bi bil 
potrošnik pravilno obveščen o aromi lososa, aromi slanine, aromi žara in drugih različicah.
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OBRAZLOŽITEV

Arome so del zgodovinskega razvoja človeške prehrane. Z dodajanjem začimb so ljudje hrano 
izboljšali in jo naredili prepoznavno. Z napredkom živilske tehnologije so arome dobile v 
sodobni pripravi živil celo osrednji pomen, saj je mogoče sintetično posnemati kateri koli 
naravni vonj ali okus, zaradi česar imajo arome precejšnjo tržno vrednost. Industrijsko 
proizvedene arome je lahko skladiščiti in ker so na voljo vse leto, postaja vprašanje svežosti 
osnovnih surovin vedno manj pomembno. 

V laboratorijih so doslej izolirali okoli 2600 molekul z aromatičnimi lastnostmi, ki so enake 
naravnim. Proizvajalci jih poljubno kombinirajo in ustvarjajo nove okuse, tudi take, ki jih ni v 
naravi. Arome, ki jih opredelimo kot dodatki vonja ali okusa jedem, so zlasti mešanice 
večjega števila aromatičnih preparatov, katerih sestava je praviloma poslovna skrivnost. Celo 
proizvajalci hrane ne vedo, kako so sestavljene arome, ki jih dodajajo svojim proizvodom.

Menimo, da je predlog uredbe dober načrt za modernizacijo in poenostavitev evropske 
zakonodaje na področju arom. Pod pogojem, da je zagotovljena popolna varnost hrane in so 
potrošniki zaščiteni, predlog daje industriji arom možnost nadaljnjega tehnološkega razvoja in 
krepi notranji trg. S predlaganimi spremembami besedila te uredbe Parlament prispeva k 
iskanju najboljše rešitve nekaterih še odprtih vprašanj in izraža svoje stališče o povezavi med 
zakonodajo o aromah in drugimi evropskimi politikami o zdravju ljudi.

EU z aditivi poenostavlja in posodablja zakonodajo na področju arom in hkrati v naslovu 
uredbe dodaja "nekatere živilske sestavine z aromatičnimi lastnostmi". Kljub temu, da Priloga 
III vsebuje seznam nekaterih prepovedanih živilskih sestavin oziroma so za nekatere druge 
določene najvišje dovoljene ravni, ta kategorija v uredbi ni povsem nesporna. Treba je 
izključiti možnost, da bi z njo v hrano nenamerno zašle neželene snovi.

Poročevalka pozdravlja poenotenje in centraliziranje postopka odobritve arom, kar bo 
razbremenilo države članice ter povečalo pravno varnost na notranjem trgu. Strinja se, da 
bodo po oceni tveganj, ki jo bo pripravila Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), na trg 
dane le tiste arome, ki bodo uvrščene na pozitivni seznam Skupnosti. 

Poročevalka se strinja tudi z uvedbo postopka komitologije, ki bo nadomestil sedanji postopek 
soodločanja. Sprememba je smiselna zlasti, ker nov komitološki postopek Evropskemu 
parlamentu po potrebi daje možnost vpogleda v postopek. To pa pomeni, da je ustrezni člen v 
predlogu uredbe, ki se nanaša na stari komitološki postopek (člen 18(2)), treba nadomestiti z 
novim (člen 18(2a)) in dejansko zagotoviti možnost vpogleda Parlamenta v odločanje o vseh 
zadevah, ki jih navaja predlog uredbe. 

Zaradi identične kemične sestave molekul je bilo smiselno odpraviti delitev aromatičnih snovi 
na naravne in naravno identične (sintetične), saj je v človeški prehrani pomembna varnost 
snovi in ne njihovo poreklo. Vendar odprava delitve po načinu proizvodnje (z naravnim 
postopkom ali kemično sintezo) ni odpravila "političnega" vprašanja zaščite potrošnikov. 
Slednji želijo vedeti, iz katerih osnovnih surovin so arome proizvedene in po kakšnih 
postopkih, zato zahtevajo jasno in razumljivo označevanje živil. Predlog uredbe je tej zahtevi 
ugodil v členu 14, kjer je za trženje arome pod oznako 'naravna' določen najmanjši možni 
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odstotek 'naravnih' aromatičnih sestavin, pridobljenih iz navedene večinske izhodne surovine. 
Zdi pa se, da člen 14 obvisi, če v členu 3, kjer so podane definicije, ni omenjena razlika med 
naravnimi in naravno identičnimi aromatičnimi snovmi.

S stališča dolgoročne skrbi za zdravje potrošnikov je relevantno vprašanje smiselnosti 
uporabe naraščajočega števila dodatkov za živila. Uporaba zelo močnih arom, ki prekrijejo 
slabšo kvaliteto živil, se zato nanaša na sedanjo strategijo EU boja proti debelosti. 

S kombinacijami arom je mogoče prikriti za zdravje nekoristno sestavo predelanih živil 
(premastnih, presladkih, preslanih) oziroma slabo kakovost živilskih sestavin. Okuse in vonje 
je mogoče poljubno okrepiti, povzročiti celo odvisnost potrošnikov od posameznih močno 
aromatiziranih proizvodov (oziroma blagovnih znamk) in jih odvrniti od prvotnih, 'naravnih' 
okusov in vonjev. 

Poročevalka meni, da pri aromah ni dovolj upoštevati zgolj toksikološke plati varnosti hrane, 
za katero bo v okviru enotnega postopka odobritve pristojna EFSA, temveč je pomembna tudi 
ocena dejanske potrebe po dodajanju arom živilom. Če se strinjamo, da obstaja povezava med 
prehranjevalnimi navadami ter vedno močnejšimi okusi in vonji pripravljene hrane, je 
pomembno opozoriti tudi na nujnost vzgoje potrošnikov. S stališča zaščite njihovih 
dolgoročnih interesov je smiselno, da uredba uvede kriterij prednosti in koristi uporabe arom 
za potrošnike. 

Potrošniki bi morali imeti tudi pravico izbirati. Tisti, ki želijo uživati nearomatizirana živila, 
oziroma želijo uporabljati le arome, pridobljene iz 'naravnih' sestavin, morajo imeti to 
možnost. Zagotovimo jo lahko z razumljivim označevanjem živil, ki je podlaga za obveščanje 
potrošnikov o prednostih manj aromatiziranih živil v povezavi z zdravimi prehranskimi 
navadami. 

Poročevalka pozdravlja določilo, po katerem Komisija na podlagi rednih poročil držav članic 
spremlja izvajanje zakonodaje s področja arom in živilskih sestavin z aromatičnimi 
lastnostmi. Meni pa, da bi bilo smiselno poročanje urediti tako, da bi nosilci živilskih 
dejavnosti poročali svojim državam, ki bi nato poročale Komisiji. Poročevalka soglaša tudi z 
uvedbo postopka avtorizacije arom, pridobljenih iz gensko spremenjenih organizmov. 


