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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 vzpostavitvi skupnega postopka 
odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila
(KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0423)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0258/2006),

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

– 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
Navedba 1

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

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

Obrazložitev

Tisto, kar človek pojé, ne ostane v človeškem telesu, ampak se širi po naravnem okolju in 
postane del naravnega ciklusa. Tudi če 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 izdaji 
dovoljenj.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2

(2) Pri uresničevanju politik Skupnosti je
treba zagotoviti visoko raven varovanja 
življenja in zdravja ljudi.

(2) Pri uresničevanju politik Skupnosti se 
zagotovi visoko raven varovanja življenja 
in zdravja ljudi ter okolja.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 4

(4) Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. XXX/2006 z dne … o 
aditivih za živila , Uredba Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. YYY/2006 z 
dne … o živilskih encimih  in Uredba 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
ZZZ/2006 z dne … o aromah za živila in 
nekaterih živilskih sestavinah z 
aromatičnimi lastnostmi določajo 
usklajena merila in zahteve v zvezi z 
oceno in odobritvijo teh snovi.

(4) Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. XXX/2006 z dne … o 
aditivih za živila , Uredba Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. YYY/2006 z 
dne … o živilskih encimih  in Uredba 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
ZZZ/2006 z dne … o aromah za živila in 
nekaterih živilskih sestavinah z 
aromatičnimi lastnostmi določajo merila in 
zahteve v zvezi z oceno in odobritvijo teh 
snovi.

Obrazložitev

Ni nujno, da morajo biti merila za različne snovi povsem identična. Eden od razlogov, zakaj 
so obravnavane v treh različnih uredbah, je ta, da je treba upoštevati številne razlike med 
njimi.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 5 a (novo)

 (5a) Preglednost pri proizvodnji in 
ravnanju s hrano je bistvena za 
ustvarjanje zaupanja pri potrošnikih.

Obrazložitev

Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Za odobritev v skladu s to uredbo se 
izpolnijo tudi merila za odobritev, 
določena v uredbah Evropskega 
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parlamenta in Sveta o aditivih za živila, 
živilskih encimih in nekaterih živilskih 
sestavinah z aromatičnimi lastnostmi za 
uporabo v in na živilih.

Obrazložitev

To je samoumevno, vendar v predlogu Komisije ni dovolj jasno določeno.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 11

(11) Da so nosilci dejavnosti v zadevnih 
sektorjih in javnost obveščeni o veljavnih 
odobritvah, je treba odobrene snovi 
vključiti v seznam Skupnosti, ki ga 
pripravi, vzdržuje in objavi Komisija. 

(11) Da so nosilci dejavnosti v zadevnih 
sektorjih in javnost obveščeni o veljavnih 
odobritvah, se odobrene snovi vključijo v 
seznam Skupnosti, ki ga pripravi, vzdržuje 
in objavi Komisija. 

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da bodo potrošniki in živilska industrija vedeli, da snovi in uporabe, ki 
niso vključene na seznam Skupnosti, niso odobrene.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 13

(13) Skupni postopek odobritve snovi 
mora izpolnjevati zahteve po preglednosti 
in obveščanju javnosti, medtem ko mora 
predlagatelju zagotavljati pravico, da 
ohranja zaupnost nekaterih podatkov. 

(13) Skupni postopek odobritve snovi 
izpolnjuje zahteve po preglednosti in 
obveščanju javnosti, medtem ko mora 
predlagatelju zagotavljati pravico, da 
ohranja zaupnost nekaterih podatkov.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 18 a (novo)

(18a) Komisija mora biti pooblaščena 
zlasti za posodabljanje in spreminjanje 
seznama Skupnosti o aditivih za živila, 
živilskih encimih in aromah za živila, ki se 
uvede s to uredbo. Ker gre za ukrepe 
splošnega obsega, ki so namenjeni 
spreminjanju, črtanju ali dopolnitvi 
nebistvenih delov te uredbe, jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim 
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postopkom s pregledom, ki je določen v 
členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 9
Člen 1, odstavek 1

1. Ta uredba določa skupen postopek za 
oceno in odobritev (v nadaljnjem besedilu 
„skupni postopek“) aditivov za živila, 
živilskih encimov, arom za živila in virov 
arom za živila, ki se uporabljajo ali so 
namenjeni za uporabo v ali na živilih (v 
nadaljnjem besedilu „snovi“), ki prispeva k 
prostemu pretoku teh snovi v Skupnosti. 

1. Ta uredba določa skupen postopek za 
oceno in odobritev (v nadaljnjem besedilu 
„skupni postopek“) aditivov za živila, 
živilskih encimov, arom za živila in virov 
arom za živila, ki se uporabljajo ali so 
namenjeni za uporabo v ali na živilih (v 
nadaljnjem besedilu „snovi“), ki prispeva k 
prostemu pretoku hrane v Skupnosti.

Obrazložitev

Glavni namen te zakonodaje je, da se prispeva k prostemu pretoku hrane v Skupnosti.

Predlog spremembe 10
Člen 2, odstavek 1

1. V skladu z vsakim od aktov sektorske 
živilske zakonodaje se snovi, ki so bile 
odobrene za dajanje na trg Skupnosti, 
vključijo na seznam, katerega vsebina je 
določena z navedeno zakonodajo (v 
nadaljevanju „seznam Skupnosti“). 
Seznam Skupnosti posodablja Komisija.
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

1. V skladu z vsakim od aktov sektorske 
živilske zakonodaje se snovi, ki so bile 
odobrene za dajanje na trg Skupnosti, 
vključijo na seznam, katerega vsebina je 
določena z navedeno zakonodajo (v 
nadaljevanju „seznam Skupnosti“). 
Seznam Skupnosti posodablja Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 14(2a).
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 11
Člen 3, odstavek 4, pododstavek 2

V takšnih primerih Komisija, če je V takšnih primerih Komisija objavi svojo 
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primerno, neposredno obvesti 
predlagatelja, pri čemer v pismu navede 
razloge, zaradi katerih meni, da 
posodobitev ni upravičena.

odločitev in neposredno obvesti 
predlagatelja, pri čemer v pismu navede 
razloge, zaradi katerih meni, da 
posodobitev ni upravičena.

Obrazložitev

Objaviti je treba tudi odločitev, da ne bo sprejeta nobena odločitev. Preglednost je temeljnega 
pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, kako EU obravnava vprašanja 
v zvezi s hrano.

Predlog spremembe 12
Člen 3, odstavek 3a (novo)

Vse odobritve uporabe aditivov za živila, 
živilskih encimov in arom za živila je treba 
redno pregledovati.

Obrazložitev

Uporaba snovi v živilih mora biti skladna z najnovejšimi znanstvenimi raziskavami. Poleg 
tega je za nekatere skupine potrošnikov pomembno, da se snovi, ki se ne uporabljajo, in 
uporaba, ki ni več aktualna, črtajo s seznama.

Predlog spremembe 13
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 2

Komisija da zahtevek na voljo državam 
članicam.

Komisija da zahtevek na voljo državam 
članicam in ta se objavi.

Obrazložitev
Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano.

Predlog spremembe 14
Člen 4, odstavek 2

2. Kadar Komisija začne postopek na 
lastno pobudo, o tem obvesti države 
članice in, če je primerno, prosi za mnenje 
Agencijo.

2. Kadar Komisija začne postopek na 
lastno pobudo, o tem obvesti države 
članice ter to objavi in, če je primerno, 
prosi za mnenje Agencijo.

Obrazložitev

Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano.
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Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 1

1. Agencija predloži mnenje v šestih
mesecih po prejemu veljavnega zahtevka.

1. Agencija predloži mnenje v devetih
mesecih po prejemu veljavnega zahtevka.

Obrazložitev

Glede na sredstva, s katerimi EFSA razpolaga, in standarde kakovosti, zahtevane v njenem 
mnenju, je rok, ki ga predlaga Komisija, prekratek.

Predlog spremembe 16
Člen 5, odstavek 2

2. Agencija pošlje mnenje Komisiji, 
državam članicam in, če je primerno,
predlagatelju.

2. Agencija pošlje mnenje Komisiji, 
državam članicam in predlagatelju. Mnenje 
se tudi objavi.

Obrazložitev

Predlagatelj mora bit VEDNO obveščen, mnenje EFSE pa mora biti objavljeno.

Predlog spremembe 17
Člen 6, odstavek 3

3. Če predlagatelj predloži dodatne podatke 
na lastno pobudo, jih pošlje Agenciji in 
Komisiji. V takšnih primerih Agencija 
predloži mnenje v prvotnem roku.

3. Če predlagatelj predloži dodatne podatke 
na lastno pobudo, jih pošlje Agenciji in 
Komisiji. V takšnih primerih Agencija 
predloži mnenje v prvotnem roku, razen če 
za podaljšanje roka obstajajo posebni 
razlogi.

Obrazložitev

Po preteku roka se predlagateljev ne sme spodbujati k predložitvi dodatnih informacij. Brez 
spremembe besedila bi ta negativna spodbuda obstajala.

Predlog spremembe 18
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

 Komisija utemelji svoj predlog in pojasni 
izhodišča, na katerih temelji njena 
odločitev. 
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Obrazložitev

Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano. Komisija mora biti sposobna brez težav 
pojasniti izhodišča, na katerih temelji njena odločitev. Takšna pregledna obrazložitev bo 
koristila potrošnikom, industriji in oblastem držav članic.

Predlog spremembe 19
Člen 7, odstavek 2

Če osnutek uredbe ni v skladu z mnenjem 
Agencije, Komisija pojasni odstopanja.

Če osnutek uredbe ni v skladu z mnenjem 
Agencije, Komisija ločeno pojasni 
odstopanja.

Obrazložitev

Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano. Komisija mora biti sposobna brez težav 
pojasniti izhodišča, na katerih temelji njena odločitev. Takšna pregledna obrazložitev bo 
koristila potrošnikom, industriji in oblastem držav članic.

Predlog spremembe 20
Člen 7, odstavek 3

Uredba se sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 14(2).

Uredba se sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 14(2a).

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 21
Člen 7, odstavek 3 a (novo)

(3a) Če se končna odločitev razlikuje od 
prvotnega predloga Komisije odboru, 
potem Komisija te spremembe pojasni.

Obrazložitev

Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano. Komisija mora biti sposobna brez težav 
pojasniti izhodišča, na katerih temelji njena odločitev. Takšna pregledna obrazložitev bo 
koristila potrošnikom, industriji in oblastem držav članic.
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Predlog spremembe 22
Člen 10

Komisija lahko roka iz člena 5(1) in člena 
7 podaljša na lastno pobudo ali na zahtevo 
Agencije, če je primerno in če narava 
obravnavane zadeve to upravičuje, brez 
poseganja v člen 6(1) in člen 8(1). V 
takšnih primerih Komisija, kjer je 
primerno, o podaljšanju in razlogih zanj 
obvesti predlagatelja.

Komisija lahko roka iz člena 5(1) in člena 
7 podaljša na lastno pobudo ali na zahtevo 
Agencije, če je primerno in če narava 
obravnavane zadeve to upravičuje, brez 
poseganja v člen 6(1) in člen 8(1). V 
takšnih primerih Komisija o podaljšanju in 
razlogih zanj obvesti predlagatelja.

Obrazložitev

Predlagatelj mora biti vedno obveščen.

Predlog spremembe 23
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

Komisija zagotovi preglednost postopka 
odobritve z objavo vseh vlog in 
zagotovitvijo dostopa javnosti do vse 
dokumentacije, ki je pri tem pomembna.

Obrazložitev
Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano. 

Predlog spremembe 24
Člen 12, odstavek 1, pododstavek 1

Med podatki, ki jih zagotovijo 
predlagatelji, se kot zaupni lahko 
obravnavajo podatki, katerih razkritje 
lahko znatno škoduje njihovemu 
konkurenčnemu položaju.

Podatki, ki jih zagotovijo predlagatelji, se 
kot zaupni lahko obravnavajo le, če lahko 
njihovo razkritje znatno škoduje 
njihovemu konkurenčnemu položaju.

Obrazložitev

Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano, vendar pa včasih obstajajo razlogi za to, da se 
podatki obravnavajo zaupno.

Predlog spremembe 25
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Člen 12, odstavek 1, pododstavek 2, uvod

Kot zaupni se v nobenem primeru ne 
obravnavajo naslednji podatki:

Kot zaupni se ne smejo v nobenem primeru
naslednji podatki:

Obrazložitev

Preglednost je temeljnega pomena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, 
kako EU obravnava vprašanja v zvezi s hrano, vendar pa včasih obstajajo razlogi za to, da se 
podatki obravnavajo zaupno.

Predlog spremembe 26
Člen 14, odstavek 2 a (novo)

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

Obrazložitev

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

O okolju
Okoljski vidiki morajo biti v skladu s cardiffskim procesom vključeni v vso zakonodajo EU. 

To zlasti velja za to zakonodajo, ker tisto, kar človek pojé, ne ostane v človeškem telesu, 
ampak se širi po naravnem okolju in postane del naravnega ciklusa. Zato je treba pri 
odločanju o izdaji dovoljenj upoštevati negativne vplive na okolje. Tako mora biti podlaga za 
zakonodajo na tem področju tudi člen 175 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Preglednost 
Preglednost je temeljnega pomena, če naj bi imeli potrošniki zaupanje Preglednost je 
bistvena, če želimo doseči, da bi imeli potrošniki zaupanje v to, kako EU obravnava vprašanja 
v zvezi s hrano. Zato mora Komisija zagotoviti preglednost postopka odobritve z objavo vseh 
vlog in zagotovitvijo javnega dostopa do dokumentacije, ki je pri tem pomembna. 
Proizvajalci, ki zaprosijo za odobritev, morajo biti vedno neposredno obveščeni vsem, kar je 
povezano z njihovo vlogo. 

Komisija mora imeti možnost brez težav pojasniti izhodišča, na katerih temelji njena 
odločitev. Takšna pregledna razlaga bo koristila potrošnikom, industrijskim proizvajalcem in 
oblastem držav članic. Zato mora Komisija svoje predlagane odločitve vedno objaviti, 
utemeljiti in pojasniti izhodišča, na katerih te odločitve temeljijo. Objaviti mora tudi 
odločitve, da ne bo sprejela nobene odločitve.

Če se sprejeta uredba razlikuje od prvotnega predloga Komisije Odboru za prehranjevalno 
verigo in zdravje živali, potem Komisija svojo končno odločitev tudi pojasni. 

Varnost hrane
Glede na sredstva, s katerimi EFSA razpolaga, in standarde kakovosti, zahtevane v njenem 
mnenju, je rok, ki ga predlaga Komisija, prekratek. Zato se za zagotovitev varnosti hrane 
predlaga, da bi rok, do katerega mora EFSA predložiti mnenje, podaljšali na devet mesecev. 

Uporaba snovi v živilih mora biti skladna z najnovejšimi znanstvenimi raziskavami. Poleg 
tega je za nekatere skupine potrošnikov pomembno, da se snovi, ki se ne uporabljajo, in 
uporaba, ki ni več aktualna, črtajo s seznama. Zato je treba odobritve uporabe aditivov za 
živila, živilskih encimov in arom za živila redno pregledovati.

Novi postopek komitologije
Nekaj sprememb predloga Komisije je predlaganih ob upoštevanju novega postopka 
komitologije.


