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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 aditivih za živila
(KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0428)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0260/2006),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju členov 51 in 36 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
Navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 in 
člena 175 Pogodbe,

Obrazložitev

Okoljski vidiki morajo biti v skladu s cardiffskim procesom vključeni v vso zakonodajo EU. 
Kar človek pojé, ne ostane v človeškem telesu, ampak se razširi po naravnem okolju in 
postane del naravnega ciklusa. Čeprav neka snov ne predstavlja tveganja za zdravje osebe, ki 
je zaužila proizvod, v katerem je vsebovana ta snov, se lahko negativni učinki na okolje in 
javno zdravje pojavijo v kasnejših fazah, kar bi bilo treba upoštevati pri odločanju o 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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odobritvi. Cilj uredbe mora biti torej tudi zdravo okolje.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3

(3) Ta uredba nadomešča prejšnje direktive 
in odločbe v zvezi z aditivi za živila, 
dovoljenimi za uporabo v živilih, da se 
zagotovi učinkovito delovanje notranjega 
trga ter visoka raven varovanja zdravja 
ljudi in zaščita interesov potrošnikov s 
celovitimi in poenostavljenimi postopki.

(3) Ta uredba nadomešča prejšnje direktive 
in odločbe v zvezi z aditivi za živila, 
dovoljenimi za uporabo v živilih, da se 
zagotovi učinkovito delovanje notranjega 
trga ter visoka raven varovanja zdravja 
ljudi in okolja in zaščita interesov 
potrošnikov, vključno s tistimi potrošniki, 
ki so alergični na določene snovi, s 
celovitimi in poenostavljenimi postopki.

Obrazložitev

Okoljski vidiki morajo biti v skladu s cardiffskim procesom vključeni v vso zakonodajo EU. 
Kar človek pojé, ne ostane v človeškem telesu, ampak se razširi po naravnem okolju in 
postane del naravnega ciklusa. Čeprav neka snov ne predstavlja tveganja za zdravje osebe, ki 
je zaužila proizvod, v katerem je vsebovana ta snov, se lahko negativni učinki na okolje in 
javno zdravje pojavijo v kasnejših fazah, kar bi bilo treba upoštevati pri odločanju o 
odobritvi. Cilj uredbe mora biti torej tudi zdravo okolje. Treba je poudariti, da mora uredba 
upoštevati tudi ranljive skupine potrošnikov, kot so bolniki z alergijami.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 6 

(6) Snovi, ki se ne uživajo kot hrana, 
ampak se namensko uporabljajo pri 
predelavi živil, in so prisotne le kot ostanki 
v končnem živilu ter nimajo tehnološkega 
vpliva na končni proizvod (pomožna 
tehnološka sredstva), ne smejo biti zajete s 
to uredbo.

(6) Snovi, ki se ne uživajo kot hrana, 
ampak se namensko uporabljajo pri 
predelavi živil, in niso prisotne kot ostanki 
v končnem živilu ter nimajo tehnološkega 
vpliva na končni proizvod (pomožna 
tehnološka sredstva), ne smejo biti zajete s 
to uredbo.

Obrazložitev

Za zdravje potrošnika ni pomembno, ali je bila snov uporabljena kot pomožno tehnološko 
sredstvo ali kot aditiv. Odločilni dejavnik je njena prisotnost v končnem proizvodu. Seveda bo 
potrebno dolgo prehodno obdobje, preden bo treba pomožna tehnološka sredstva in aditive, 
kot so opredeljeni sedaj, odobriti v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 4
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Uvodna izjava 14

(14) Aditive za živila je treba stalno 
spremljati ter po potrebi ponovno oceniti 
glede na spremenjene pogoje uporabe in 
nove znanstvene podatke.

(14) Aditive za živila je treba stalno 
spremljati ter po potrebi ponovno oceniti 
glede na spremenjene pogoje uporabe in 
nove znanstvene podatke. Za pregled 
izdanih odobritev se sprejmejo posebni 
programi ocenjevanja.

Obrazložitev

Odobritve uporabe aditivov je treba stalno pregledovati. Aditive je treba razvrstiti po 
prednosti glede na to, kako nujen je pregled njihove uporabe. Da bi bila razvrstitev po 
prednosti jasna vsem vpletenim stranem, bi jo bilo treba napraviti s pomočjo programa 
ocenjevanja. Vendar to Komisiji in/ali Evropski agenciji za varnost hrane ne preprečuje, da 
na lastno pobudo natančneje pregledata nekatere snovi.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 16 a (novo)

(16a) Ker z vidika potrošnika ni 
pomembno, ali je živilska sestavina 
prisotna kot pomožno tehnološko sredstvo 
ali aditiv za živila, je treba pomožna 
tehnološka sredstva (razen encimov, ki jih 
ureja uredba o živilskih encimih), ki 
ostanejo v končnem proizvodu, 
obravnavati kot aditive za živila, za kar pa 
je potrebno dolgo prehodno obdobje.

Obrazložitev

Za zdravje potrošnika ni pomembno, ali je bila snov uporabljena kot pomožno tehnološko 
sredstvo ali kot aditiv. Odločilni dejavnik je njena prisotnost v končnem proizvodu. Seveda bo 
potrebno dolgo prehodno obdobje, preden bo treba pomožna tehnološka sredstva in aditive, 
kot so opredeljeni sedaj, odobriti v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17a) Komisija mora imeti pooblastila 
zlasti za dopolnjevanje in spreminjanje 
seznama aditivov za živila Skupnosti, ki bo 
uveden s to uredbo. Ker gre za ukrepe 
splošnega obsega, namenjene 
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spreminjanju, črtanju ali dopolnjevanju 
nebistvenih delov te uredbe, jih je treba 
sprejeti po regulativnem postopku s 
pregledom, predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za uskladitev besedila z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 21

(21) Po sprejetju te uredbe mora Komisija 
skupaj s Stalnim odborom za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali 
pregledati vse obstoječe odobritve glede na 
merila, razen varnosti, kot so vnos, 
tehnološka potreba in možnost zavajanja 
potrošnika. Vse aditive za živila, ki bodo 
še naprej odobreni v Skupnosti, je treba 
vključiti v sezname Skupnosti iz prilog II 
in III k tej uredbi. Prilogo III k tej uredbi je 
treba dopolniti z drugimi aditivi za živila, 
ki se uporabljajo v aditivih za živila in 
encimih, ter pogoji za njihovo uporabo v 
skladu z Uredbo (ES) št. [...] o vzpostavitvi 
skupnega postopka odobritve za aditive za 
živila, živilske encime in arome za živila. 
Za zagotovitev ustreznega prehodnega 
obdobja se določbe iz Priloge III, razen 
tistih, ki zadevajo nosilce za aditive za 
živila, ne smejo uporabljati do [1. januarja 
2011].

(21) Po sprejetju te uredbe mora Komisija 
skupaj s Stalnim odborom za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali 
pregledati vse obstoječe odobritve na 
podlagi pogojev za odobritev, določenih v 
tej uredbi. Vse aditive za živila, ki bodo še 
naprej odobreni v Skupnosti, je treba 
vključiti v sezname Skupnosti iz prilog II 
in III k tej uredbi. Prilogo III k tej uredbi je 
treba dopolniti z drugimi aditivi za živila, 
ki se uporabljajo v aditivih za živila in 
encimih, ter pogoji za njihovo uporabo v 
skladu z Uredbo (ES) št. [...] o vzpostavitvi 
skupnega postopka odobritve za aditive za 
živila, živilske encime in arome za živila. 
Za zagotovitev ustreznega prehodnega 
obdobja se določbe iz Priloge III, razen 
tistih, ki zadevajo nosilce za aditive za 
živila, ne smejo uporabljati do [1. januarja 
2011].

Obrazložitev

Na tem mestu ni potrebno naštevati meril za odobritev v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 8
Člen 1, uvodni del

Ta uredba določa pravila za aditive za 
živila, ki se uporabljajo v živilih, da se 

Ta uredba določa pravila za aditive za 
živila, ki se uporabljajo v živilih, da se 
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zagotovi učinkovito delovanje notranjega 
trga in visoka raven varovanja zdravja ljudi 
in varstva potrošnikov.

zagotovi učinkovito delovanje notranjega 
trga in visoka raven varovanja zdravja ljudi 
ter varstva potrošnikov in okolja.

Obrazložitev

Okoljski vidiki morajo biti v skladu s cardiffskim procesom vključeni v vso zakonodajo EU. 
Kar človek pojé, ne ostane v človeškem telesu, ampak se razširi po naravnem okolju in 
postane del naravnega ciklusa. Čeprav neka snov ne predstavlja tveganja za zdravje osebe, ki 
je zaužila proizvod, v katerem je vsebovana ta snov, se lahko negativni učinki na okolje in 
javno zdravje pojavijo v kasnejših fazah, kar bi bilo treba upoštevati pri odločanju o 
odobritvi. Cilj uredbe mora biti torej tudi zdravo okolje. 

Predlog spremembe 9
Člen 2, točka (a)

(a) pomožna tehnološka sredstva; (a) pomožna tehnološka sredstva, razen če 
ne ostanejo v končnem proizvodu;

Obrazložitev

Za zdravje potrošnika ni pomembno, ali je bila snov uporabljena kot pomožno tehnološko 
sredstvo ali kot aditiv. Odločilni dejavnik je njena prisotnost v končnem proizvodu. Seveda bo 
potrebno dolgo prehodno obdobje, preden bo treba pomožna tehnološka sredstva in aditive, 
kot so opredeljeni sedaj, odobriti v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 10
Člen 3, odstavek 2, točka (b), točka (iii)

(iii) lahko povzroči nenamerno, vendar 
tehnično neizogibno prisotnost ostankov 
snovi ali njenih derivatov v končnem 
proizvodu, če ti ostanki niso nevarni za 
zdravje ljudi in nimajo nobenega 
tehnološkega učinka na končni proizvod;

(iii) ne ostane v končnem proizvodu;

Obrazložitev

Za zdravje potrošnika ni pomembno, ali je bila snov uporabljena kot pomožno tehnološko 
sredstvo ali kot aditiv. Odločilni dejavnik je njena prisotnost v končnem proizvodu. Seveda bo 
potrebno dolgo prehodno obdobje, preden bo treba pomožna tehnološka sredstva in aditive, 
kot so opredeljeni sedaj, odobriti v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 11
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Člen 5, odstavek 1, točka (a a) (novo)

 (aa) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov nima škodljivega vpliva na javno 
zdravje ali zdravje ranljivih skupin v 
katerem koli delu svojega življenjskega 
cikla;

Obrazložitev

Čeprav neka snov ne predstavlja tveganja za zdravje osebe, ki je zaužila proizvod, v katerem 
je vsebovana ta snov, se lahko negativni učinki na okolje in javno zdravje pojavijo v kasnejših 
fazah, kar bi bilo treba upoštevati pri odločanju o odobritvi. Primer je uporaba antibiotikov v 
živilih in njihove implikacije za razvoj odpornosti.

Predlog spremembe 12
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

(b) obstaja upravičena tehnološka potreba, 
ki je ni mogoče doseči z drugimi 
ekonomsko in tehnološko izvedljivimi 
sredstvi;

(b) obstaja upravičena tehnološka potreba, 
ki je ni mogoče bolje doseči z drugimi 
ekonomsko in tehnološko smiselnimi in 
izvedljivimi sredstvi;

Obrazložitev

Če obstajajo druge možnosti, ki predstavljajo manjše tveganje za zdravje ljudi in svobodno 
izbiro ter za okolje, bi jih bilo treba uporabiti že od samega začetka.

Predlog spremembe 13
Člen 5, odstavek 1, točka (c a) (novo)

 (ca) ne bo prispeval k zmanjšanju 
ponudbe živil, ki so na voljo bolnikom z 
alergijami.

Obrazložitev

Ranljive skupine in bolnike z alergijami je treba še posebej upoštevati.  Večini bi moralo biti 
omogočeno, da jedo živila, ki se prodajajo v navadnih trgovinah, ne da so pri tem napoteni k 
posebnim dietetičnim živilom.  Eno od meril za odobritev v skladu s to uredbo bi torej moralo 
biti, da snov ali uporaba te snovi ne zmanjšuje ponudbe, ki je na voljo bolnikom z alergijami.

Predlog spremembe 14
Člen 5, odstavek 1, točka (c b) (novo)
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(cb) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov nima škodljivega vpliva na okolje 
v katerem koli delu svojega življenjskega 
cikla. 

Obrazložitev

Okoljski vidiki morajo biti v skladu s cardiffskim procesom vključeni v vso zakonodajo EU.  
Kar človek pojé, ne ostane v človeškem telesu, ampak se razširi po naravnem okolju in 
postane del naravnega ciklusa.

Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Aditiv se lahko odobri celo ko obstaja 
možnost vpliva na zdravje v skladu z 
odstavkom 1(aa), okolje v skladu z 
odstavkom 1(cb) ali ponudbo proizvodov, 
ki so na voljo bolnikom z alergijami v 
skladu z odstavkom 1(ca), če so njegove 
prednosti za potrošnike v skladu z 
odstavkom 2 večje od teh slabosti.

Obrazložitev

Glede na zgoraj omenjena merila ima aditiv ali uporaba aditiva lahko prednosti in 
pomanjkljivosti.  V končni fazi je treba zato narediti primerjavo med prednostmi in 
pomanjkljivostmi.

Predlog spremembe 16
Člen 5, odstavek 3, točka (a)

(a) živilo ni pomembna sestavina običajne 
prehrane; ali 

črtano

Obrazložitev

Zniževanje kakovosti živila potrošnikom v nobenem primeru ne prinaša koristi, razen v 
primeru točke (b).

Predlog spremembe 17
Člen 7, pododstavek 2 (novo)
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Vendar ne sme biti nevarnosti, da bi bili 
potrošniki zaradi aditiva zmotno 
prepričani, da hrana vsebuje sestavine, ki 
dejansko niso prisotne.

Obrazložitev

Uporaba aditivov včasih zavaja potrošnike, kljub temu, da je prepoved zavajanja potrošnikov 
eno izmed meril za odobritev v skladu s prejšnjo zakonodajo.  Potrošniki so npr. zavedeni v 
prepričanje, da proizvod vsebuje določen sadež z uporabo posamezne barve za ta proizvod.  
Zato je treba v zvezi s tem okrepiti varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe 18
Člen 8, odstavek 2

2. Po potrebi se lahko zaradi znanstvenega 
napredka ali tehnološkega razvoja v 
Prilogo I vključijo dodatni funkcijski 
razredi v skladu s postopkom iz 
člena 28(2). 

2. Po potrebi se lahko zaradi znanstvenega 
napredka ali tehnološkega razvoja v 
Prilogo I vključijo dodatni funkcijski 
razredi v skladu s postopkom iz 
člena 28(2a). 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za uskladitev besedila z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 19
Člen 10, odstavek 1 a (novo)

1a. Če se odobri uporaba 
nanotehnologije, se v ta namen v skladu z 
odstavkom 1(a) določijo ločene mejne 
vrednosti.

Obrazložitev
O tveganjih za zdravje, ki jih predstavlja nanotehnologija, trenutno ni veliko znanega.  
Ni gotovo, ali naj bosta mejna vrednost za tradicionalno uporabo aditiva in mejna vrednost 
za nanodelce v aditivu enaki.

Predlog spremembe 20
Člen 28, odstavek 2 a (novo)

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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za uskladitev besedila z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe 21
Člen 30, odstavek 1 a (novo)

1a. Aditivi, ki so bili prej razvrščeni kot 
pomožna tehnološka sredstva, a bodo v 
prihodnje v skladu s to uredbo razvrščeni 
kot aditivi za živila, se lahko v prehodnem 
obdobju 8 let še naprej uporabljajo kot 
pomožna tehnološka sredstva.  Po tem 
obdobju mora biti njihova uporaba za 
pridobitev dovoljenja odobrena v skladu s 
to uredbo. 

Obrazložitev

Za zdravje potrošnika ni pomembno, ali je bila snov uporabljena kot pomožno tehnološko 
sredstvo ali kot aditiv. Odločilni dejavnik je njena prisotnost v končnem proizvodu. Seveda bo 
potrebno dolgo prehodno obdobje, preden bo treba pomožna tehnološka sredstva in aditive, 
kot so opredeljeni sedaj, odobriti v skladu s to uredbo.  

Predlog spremembe 22
Člen 31, odstavek 2

2. Ocena tveganja, ki jo opravi Agencija, 
je sestavni del pregleda, ki ga izvede 
Komisija, pri čemer ji pomaga odbor. 
Pregled zadeva vse aditive za živila, ki so 
bili odobreni pred začetkom veljavnosti te 
uredbe.  Pregled se izvede na podlagi 
pogojev za odobritev, določenih v tej 
uredbi, in na podlagi ocene vnosa in 
obvladovanja tveganja.
Vsi aditivi za živila, ki bodo še naprej 
odobreni v Skupnosti, se prenesejo na 
sezname Skupnosti iz Prilog II in III k tej 
uredbi.  Prilogo III k tej uredbi je treba 
dopolniti z drugimi aditivi za živila, ki se 
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uporabljajo v aditivih za živila in encimih, 
ter pogoji za njihovo uporabo v skladu z 
Uredbo (ES) št. [...] o vzpostavitvi 
skupnega postopka odobritve za aditive za 
živila, živilske encime in arome za živila.  
Za zagotovitev ustreznega prehodnega 
obdobja se določbe iz Priloge III, razen 
tistih, ki zadevajo nosilce za aditive za 
živila, ne smejo uporabljati do 
[1. januarja 2011].

2. Po posvetovanju z Agencijo se v enem 
letu po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe sprejme program ocenjevanja za 
navedene aditive v skladu s postopkom iz 
člena 28(2). Program ocenjevanja se objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Pregled se izvede na podlagi programa 
ocenjevanja, ki se ga po posvetovanju z 
Agencijo sprejme v enem letu po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe, v skladu s 
postopkom iz člena 28(2)(a). Program 
ocenjevanja se objavi v Uradnem listu 
Evropske unije.

Obrazložitev

Pregled je treba izvesti na podlagi novih meril.  Prav tako je treba vse odobrene snovi 
vključiti na seznam Skupnosti.  Tudi postopek bi moral biti določen s členom.

Predlog spremembe 23
Člen 31, odstavek 2 a (novo)

2a. Po izvedbi programa ocenjevanja iz 
odstavka 2 in po posvetovanju z Agencijo 
se sprejme nov program ocenjevanja za 
odobritve v skladu s to uredbo.  Novi 
program ocenjevanja se sprejme v skladu 
s postopkom, določenim v členu 28(2)(a) 
in se objavi v Uradnem listu Evropske 
unije.

Obrazložitev

Postopen pregled bi moral obstajati tudi v prihodnje. Pomembno je, da se formalno osnovo za 
to zagotovi istočasno kot Evropski agenciji za varnost hrane možnost, da dodatke za živila 
razvrsti na podlagi nujnosti pregleda njihove uporabe.

Predlog spremembe 24
Člen 31, odstavek 2 b (novo)

2b. Aditivi za živila in uporabe, ki niso več 
veljavne, se ob pregledu odobritev 
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odstranijo iz prilog.  

Obrazložitev

To je potrebno za ažurnost seznama Skupnosti in za zagotovitev pravilnih informacij 
potrošnikom.

Predlog spremembe 25
Priloga III

Seznam Skupnosti aditivov za živila, 
odobrenih za uporabo v aditivih za živila in
živilskih encimih, ter pogoji uporabe.

Seznam Skupnosti aditivov za živila, 
odobrenih za uporabo v aditivih za živila,
živilskih encimih in aromah za živila, ter 
pogoji uporabe.

Del 1 Nosilci v aditivih za živila Del 1 Nosilci v aditivih za živila, živilskih 
encimih in aromah za živila

Del 2 Aditivi, razen nosilcev v aditivih za 
živila

Del 2 Aditivi, razen nosilcev v aditivih za 
živila, živilskih encimih in aromah za 
živila

Del 3 Aditivi v živilskih encimih

Obrazložitev

Zaradi doslednosti s členom 16 morajo biti v Prilogo III vključeni tako odobreni nosilci kot 
odobreni drugi aditivi v aditivih za živila, živilskih encimih in aromah za živila.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga, da bi bilo treba odločitve o odobritvi aditivov za živila sprejemati po 
postopku komitologije. Poročevalec v tem vidi prednosti, vendar le, če se bodo v novi uredbi 
o aditivih za živila in novi uredbi o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, živilske 
encime in arome za živila jasno odražali pomisleki, ki jih je Evropski parlament v vseh teh 
letih pogosto izražal. Ti pomisleki so v prvi vrsti povezani z okoljem, javnim zdravjem in 
bolniki z alergijami.

Novo uredbo o aditivih za živila bi bilo treba okrepiti tudi v smislu zahtev v zvezi z 
preglednostjo postopkov, pregledovanjem odobritev za aditive za živila in pojasnjevanjem 
elementov, ki bi lahko bili zavajajoči za potrošnike. Poleg tega bi bilo treba ponovno 
opredeliti, kaj predstavlja aditiv za živila ali pomožno tehnološko sredstvo in urediti uporabo 
nanotehnologije.

Pomisleki glede okolja, javnega zdravja in ponudbe proizvodov, ki so na voljo bolnikom 
z alergijami

Okoljski vidiki morajo biti v skladu s cardiffskim procesom vključeni v vso zakonodajo EU. 
To zlasti velja za to zakonodajo, naj kar človek pojé, ne ostane v človeškem telesu, ampak se 
razširi po naravnem okolju in postane del naravnega ciklusa. Čeprav neka snov ne predstavlja 
tveganja za zdravje osebe, ki je zaužila proizvod, v katerem je vsebovana ta snov, se lahko 
negativni učinki na okolje in javno zdravje pojavijo v kasnejših fazah, kar bi bilo treba 
upoštevati pri odločanju o odobritvi. Uporaba antibiotikov v živilih in njihove implikacije za 
razvoj odpornosti na antibiotike je primer morebitnih škodljivih posledic za javno zdravje. Pri 
obravnavi aditiva za odobritev mora biti eno izmed meril to, da aditiv nima negativnih 
posledic za javno zdravje ali okolje. Eden izmed ciljev uredbe mora biti tudi zdravo okolje.

Bolnikom z alergijami je v veliko pomoč dejstvo, da morajo biti proizvodi, ki vsebujejo 
pogoste alergene snovi, označeni, vendar to še ni dovolj. Ranljive skupine in bolnike z 
alergijami je treba še posebej upoštevati. Večini bi moralo biti omogočeno, da jedo živila, ki 
se prodajajo v navadnih trgovinah, ne da so pri tem napoteni k posebnim dietetičnim živilom. 
Eno od meril za odobritev v skladu s to uredbo bi torej moralo biti, da snov ali uporaba te 
snovi ne zmanjšuje ponudbe, ki je na voljo bolnikom z alergijami.

Vendar poročevalec predlaga, da bi moralo biti možno odobriti aditiv celo ko obstaja možnost 
škodljivega vpliva na zdravje, okolje ali ponudbo proizvodov, ki so na voljo bolnikom z 
alergijami, če je očitno, da so njegove prednosti za potrošnike večje od slabosti.

Če na podlagi meril iz člena 5 obstajajo boljše alternative namesto aditivov in je njihova 
uporaba z ekonomskega vidika smiselna, se uporaba aditiva ne bi smela odobriti. Lahko gre 
npr. za vprašanje uporabe drugačne proizvodne metode, ki ne zahteva uporabe aditivov, ali pa 
morda že obstajajo odobreni aditivi, ki so boljši v smislu meril iz člena 5.

Preglednost in pregled
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Odobritve za uporabo aditivov je treba stalno pregledovati. Poročevalec predlaga, da bi bilo 
treba pred prenosom na nov seznam Skupnosti vse veljavne odobritve pregledati na podlagi 
novih meril. Zatem bi se moral stalno pregledovanje odobritev nadaljevati po preglednem 
postopku v skladu s programom ocenjevanja, ki bo sprejet s postopkom komitologije. 
Program ocenjevanja bi moral temeljiti na prednostnem sistemu, pri katerem so aditivi 
razvrščeni glede na to, kako nujen je pregled njihove uporabe. Da bi bila razvrstitev po 
prednosti jasna vsem vpletenim stranem, bi jo bilo treba napraviti s pomočjo programa 
ocenjevanja. Vendar program ocenjevanja Komisiji in/ali Evropski agenciji za varnost hrane 
ne sme preprečevati, da na lastno pobudo natančneje pregledata nekatere odobritve.

Varstvo potrošnikov

Eno od meril za odobritev aditivov v veljavni zakonodaji je prepoved zavajanja potrošnikov. 
Vseeno se barvila včasih uporabljajo na način, ki daje vtis, da je v živilu prisotna določena 
vrsta sadja, čeprav to ni res. Zato je treba v zvezi s tem okrepiti varstvo potrošnikov.

Varstvo potrošnikov in opredelitve

Za zdravje potrošnika sploh ni pomembno, ali je bila snov uporabljena kot pomožno 
tehnološko sredstvo ali kot aditiv. Odločilni dejavnik je njena prisotnost v končnem 
proizvodu. Vendar se mnenja o tem, kaj je pomožna tehnološka snov in kaj aditiv, razlikujejo. 
Zato bo potrebno dolgo prehodno obdobje, preden bo treba elemente, ki so trenutno 
opredeljeni kot pomožna tehnološka sredstva, a ostanejo v končnem proizvodu, odobriti v 
skladu s to uredbo.

Nanotehnologija

O tveganjih za zdravje, ki jih predstavlja nanotehnologija, trenutno ni veliko znanega. Ni 
gotovo, ali naj bosta mejna vrednost za tradicionalno uporabo aditiva in mejna vrednost za 
nanodelce v aditivu enaki. Zato se predlaga, da bi morala biti uporaba nanodelcev na seznamu 
Skupnosti ločeno urejena.

Novi postopek komitologije

Ob upoštevanju novega postopka komitologije so predloženi številni predlogi sprememb 
predloga Komisije.


	651162sl.doc

