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PR_COD_2am

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. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. 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 Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na 
živilih ter spremembi uredb Sveta (EGS) št. 1576/89 in (EGS) št. 1601/91 ter Uredbe 
(ES) št. 2232/96 in Direktive 2000/13/ES
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16677/2007 – C6-0000/2008),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2006)0427),

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A6-0000/2008),

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

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

Predlog spremembe 1

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(7) Arome in sestavine živil z aromatičnimi 
lastnostmi bi se smele uporabljati le, če 
izpolnjujejo merila iz te uredbe. Biti 
morajo varne za uporabo, zato je treba za 
nekatere arome opraviti oceno tveganja, 
preden se dovoli njihova prisotnost v 
živilih. Potrošnikov ne smejo zavajati, zato 
bi bilo treba njihovo prisotnost v živilu 
vedno navesti z ustrezno označbo. 
Zavajanje potrošnika med drugim 
vključuje vprašanja, povezana z vrsto, 

(7) Arome in sestavine živil z aromatičnimi 
lastnostmi bi se smele uporabljati le, če 
izpolnjujejo merila iz te uredbe. Biti 
morajo varne za uporabo, zato je treba za 
nekatere arome opraviti oceno tveganja, 
preden se dovoli njihova prisotnost v 
živilih. Če je mogoče, bi bilo treba 
nameniti pozornost vprašanju, ali bi lahko 
imele škodljive posledice za ranljive 
skupine, kar vključuje tudi oblikovanje 
preferenc glede okusa pri otrocih. 

                                               
1 Sprejeta besedila, 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
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svežostjo ali kakovostjo uporabljenih 
sestavin, naravnostjo izdelka oziroma 
proizvodnega postopka ali prehransko 
kakovostjo izdelka, vendar ni omejeno 
izključno nanje. Pri odobritvi arom bi se 
morali upoštevati tudi drugi dejavniki v 
zvezi z obravnavanim primerom, med 
drugim družbeni, gospodarski, etični, 
okoljski dejavniki in dejavniki, povezani s 
tradicijami, ter možnost izvajanja nadzora.

Potrošnikov ne smejo zavajati, zato bi bilo 
treba njihovo prisotnost v živilu vedno 
navesti z ustrezno označbo. Zavajanje 
potrošnika med drugim vključuje 
vprašanja, povezana z vrsto, svežostjo ali 
kakovostjo uporabljenih sestavin, 
naravnostjo izdelka oziroma proizvodnega 
postopka ali prehransko kakovostjo 
izdelka, vendar ni omejeno izključno nanje. 
Pri odobritvi arom bi se morali upoštevati 
tudi drugi dejavniki v zvezi z 
obravnavanim primerom, med drugim 
družbeni, gospodarski, etični, okoljski 
dejavniki in dejavniki, povezani s 
tradicijami, ter možnost izvajanja nadzora.

Or. en

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe (1), ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi in ki ga je Svet 
črtal. Vključitev oblikovanja preferenc glede okusa pri otrocih kaže na to, da se Parlament 
zavzema za zmeren pristop glede uporabe arom v živilih.

Predlog spremembe 2

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Znanstveni odbor za hrano in pozneje 
Evropska agencija za varnost hrane (v 
nadaljnjem besedilu "Agencija"), 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane, že od leta 1999 podajata mnenja o 
raznih naravno prisotnih snoveh v izvornih 
snoveh za arome in sestavine živil z 
aromatičnimi lastnostmi, ki po mnenju 
odbora strokovnjakov za aromatične snovi 
pri Svetu Evrope povzročajo zaskrbljenost 

(8) Znanstveni odbor za hrano in pozneje 
Evropska agencija za varnost hrane (v 
nadaljnjem besedilu "Agencija"), 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane, že od leta 1999 podajata mnenja o 
raznih naravno prisotnih snoveh v izvornih 
snoveh za arome in sestavine živil z 
aromatičnimi lastnostmi, ki po mnenju 
odbora strokovnjakov za aromatične snovi 
pri Svetu Evrope povzročajo zaskrbljenost 
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zaradi toksikoloških lastnosti. Snovi, za 
katere je Znanstveni odbor za hrano potrdil 
zaskrbljenost zaradi toksikoloških lastnosti, 
bi bilo treba obravnavati kot nezaželene 
snovi, ki se kot take ne smejo dodajati 
živilom.

zaradi toksikoloških lastnosti. Snovi, za 
katere je Znanstveni odbor za hrano potrdil 
zaskrbljenost zaradi toksikoloških lastnosti, 
bi bilo treba obravnavati kot nezaželene 
snovi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je del osnovnega stališča Parlamenta o nezaželenih naravno prisotnih 
snoveh, ki je podrobneje razdelano v predlogih sprememb 3, 4, 13 in 23.

Predlog spremembe 3

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Zaradi naravne prisotnosti v rastlinah 
so nezaželene snovi lahko prisotne v 
aromatičnih pripravkih in sestavinah živil z 
aromatičnimi lastnostmi. Rastline se 
tradicionalno uporabljajo kot živila ali 
sestavine živil. Treba bi bilo določiti 
ustrezne najvišje dovoljene vsebnosti za 
prisotnost teh nezaželenih snovi v živilih, 
ki najbolj prispevajo k vnosu teh snovi v 
človeško telo, ob upoštevanju potrebe po 
varovanju zdravja ljudi in njihove 
neizogibne prisotnosti v tradicionalnih 
živilih.

(9) Zaradi naravne prisotnosti v rastlinah 
so nezaželene snovi lahko prisotne v 
aromatičnih pripravkih in sestavinah živil z 
aromatičnimi lastnostmi. Rastline se 
tradicionalno uporabljajo kot živila ali 
sestavine živil. Če obstajajo upravičeni 
znanstveni pomisleki, da bi nekatere 
nezaželene naravno prisotne snovi v 
sestavljenih živilih lahko ogrozile zdravje 
potrošnikov, lahko Komisija na podlagi 
mnenja Agencije določi najvišje dovoljene 
vsebnosti.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti to uvodno izjavo s stališčem Parlamenta o 
najvišjih dovoljenih vsebnostih nekaterih nezaželenih naravno prisotnih snovi v sestavljenih 
živilih.
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Predlog spremembe 4

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Pri določanju najvišjih dovoljenih 
vsebnosti za nekatere nezaželene naravno 
prisotne snovi bi se bilo treba osredotočiti 
na živila ali kategorije živil, ki največ 
prispevajo k prehranskemu vnosu teh 
snovi. Države članice bi lahko na ta način 
organizirale nadzor na podlagi tveganja v 
skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, 
da se zagotovi preverjanje skladnosti z 
zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o 
zdravstvenem varstvu živali in zaščiti 
živali. Proizvajalci živil pa morajo vedno, 
kadar sestavine živil z aromatičnimi 
lastnostmi in/ali arome uporabljajo za 
pripravo živil, upoštevati prisotnost teh 
snovi in tako zagotoviti, da se živila, ki 
niso varna, ne dajo v promet. 

(10) Če bi nekatere nezaželene naravno 
prisotne snovi v sestavljenih živilih 
ogrožale zdravje potrošnikov in bi se na 
podlagi mnenja Agencije določile najvišje 
dovoljene vsebnosti, bi morale države
članice organizirati nadzor na podlagi 
tveganja v skladu z Uredbo (ES) št. 
882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega 
nadzora, da se zagotovi preverjanje 
skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih 
ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali 
in zaščiti živali. Proizvajalci živil pa 
morajo vedno, kadar sestavine živil z 
aromatičnimi lastnostmi in/ali arome 
uporabljajo za pripravo živil, upoštevati 
prisotnost teh snovi in tako zagotoviti, da 
se živila, ki niso varna, ne dajo v promet.

Or. en

Obrazložitev

Gre za novo uvodno izjavo. Poročevalka predlaga predlog spremembe, ki je namenjen 
uskladitvi uvodne izjave z dogovorjenim stališčem Parlamenta o nekaterih nezaželenih 
naravno prisotnih snoveh v sestavljenih živilih (zlasti s predlogom spremembe 13 k členu 5(2) 
in predlogom spremembe 23 k delu B Priloge III). 

Predlog spremembe 5

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(13) Da se zagotovi usklajenost, bi bilo 
treba oceno tveganja ter odobritev arom in 
izvornih snovi, ki jih je treba ovrednotiti, 
izvesti v skladu s postopkom iz Uredbe 

(13) Da se zagotovi usklajenost, bi bilo 
treba oceno tveganja ter odobritev arom in 
izvornih snovi, ki jih je treba ovrednotiti, 
izvesti v skladu s previdnostnim načelom 
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(ES) št. …/... Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne .....* o vzpostavitvi skupnega 
postopka odobritve za aditive za živila, 
encime za živila in arome za živila.

in postopkom iz Uredbe (ES) št. …/... 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne .....* 
o vzpostavitvi skupnega postopka 
odobritve za aditive za živila, encime za 
živila in arome za živila.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (2), sprejet v prvi obravnavi, z namenom, da previdnostno načelo dobi 
osrednje mesto pri ocenah tveganja arom.

Predlog spremembe 6

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila za arome in 
sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi za 
uporabo v in na živilih, da se zagotovi 
učinkovito delovanje notranjega trga in 
visoka raven varovanja zdravja ljudi in 
varstva interesov potrošnikov, vključno s 
poštenim ravnanjem v trgovini z živili, pri 
tem pa se po potrebi upošteva varstvo 
okolja.

Ta uredba določa pravila za arome in 
sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi za 
uporabo v in na živilih, da se zagotovi 
visoka raven varovanja zdravja ljudi in 
varstva potrošnikov ter učinkovito 
delovanje notranjega trga, vključno s 
poštenim ravnanjem v trgovini z živili, pri 
tem pa se po potrebi upošteva varstvo 
okolja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (7), sprejet v prvi obravnavi, je smernica za interpretacijo določb uredbe, 
ki so morda nejasne, če bi se pojavili dvomi glede varstva potrošnikov.
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Predlog spremembe 7

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) nesestavljena živila in mešanice začimb 
in/ali zelišč, mešanice čajev in mešanice za 
poparke kot take, če se ne uporabljajo kot 
sestavine živil.

(c) nesestavljena živila in mešanice začimb 
in/ali zelišč, mešanice čajev in mešanice za 
poparke kot take.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovan predlog spremembe (45), ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi in je 
namenjen povečanju jasnosti z vključitvijo nekaterih primerov živil, ki veljajo za 
nesestavljena. Parlament predlaga črtanje zadnjega dela točke (c), za katerega meni, da je v 
tem kontekstu odvečen.

Predlog spremembe 8

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Po potrebi se lahko v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3) odloči, ali neka snov ali 
mešanica snovi, surovina ali vrsta živila 
spada na področje uporabe te uredbe ali 
ne. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe (11) je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega postopka 
o komitologiji.



PR\711716SL.doc 11/22 PE402.786v01-00

SL

Predlog spremembe 9

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka k

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(k) "ustrezen fizikalni postopek" pomeni 
fizikalni postopek, ki namerno ne 
spreminja kemične narave sestavin arome 
in med drugim ne vključuje uporabe 
singletnega kisika, ozona, anorganskih 
katalizatorjev, kovinskih katalizatorjev, 
organokovinskih reagentov in/ali UV-
sevanja.

(k) "ustrezen fizikalni postopek" pomeni 
fizikalni postopek, ki namerno ne 
spreminja kemične narave sestavin arome, 
brez poseganja v seznam tradicionalnih 
postopkov priprave živil v prilogi II, in 
med drugim ne vključuje uporabe 
singletnega kisika, ozona, anorganskih 
katalizatorjev, kovinskih katalizatorjev, 
organokovinskih reagentov in/ali UV-
sevanja.

Or. en

Obrazložitev

O tem predlogu spremembe (15) se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi. Predlog 
spremembe upošteva tradicionalne postopke priprave živil, vendar ga Svet ni sprejel.

Predlog spremembe 10

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 – točka a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov ne ogrožajo zdravja potrošnikov 
in

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov in previdnostnega načela ne
ogrožajo zdravja potrošnikov in

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (17), sprejet v prvi obravnavi. Kot v obstoječi zakonodaji o aditivih za 
živila mora biti nedvomna korist za potrošnika ena od osrednjih zahtev v postopku odobritve 
arom. 



PE402.786v01-00 12/22 PR\711716SL.doc

SL

Predlog spremembe 11

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 – točka b a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ba) njihova uporaba prinaša 
potrošnikom prednosti in koristi ter

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (19), sprejet v prvi obravnavi, je namenjen uravnoteženju prednosti in 
slabosti dodajanja arom v živila. 

Predlog spremembe 12

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 – točka b b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(bb) obstaja razumna tehnološka potreba.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (20), ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi, poudarja stališče 
Parlamenta glede postopka odobritve arom. Namen obeh predlogov sprememb (11 in 12) je 
priporočiti zmerno uporabo arom v živilih.

Predlog spremembe 13

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 
1576/89 najvišje dovoljene vsebnosti 

2. Če obstajajo upravičeni znanstveni 
pomisleki, da bi nekatere snovi, ki so 
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nekaterih snovi, ki so naravno prisotne v 
aromah in/ali sestavinah živil z 
aromatičnimi lastnostmi, v sestavljenih 
živilih iz dela B Priloge III ne smejo biti 
presežene zaradi uporabe arom in/ali 
sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi v
in na teh živilih. Najvišje dovoljene 
vsebnosti snovi iz Priloge III se 
uporabljajo za živila, kakor se tržijo, razen 
če ni drugače navedeno. Z odstopanjem 
od tega načela se za posušena in/ali 
zgoščena živila, ki jih je treba pripraviti, 
uporabljajo najvišje dovoljene vsebnosti 
za živila, kakor so pripravljena v skladu z 
navodili na oznaki, ob upoštevanju 
najmanjšega faktorja razredčenja.

naravno prisotne v aromah in sestavinah 
živil z aromatičnimi lastnostmi, v 
sestavljenih živilih lahko ogrozile zdravje 
potrošnikov, lahko Komisija na lastno 
pobudo ali na podlagi informacij, ki jih 
zagotovijo države članice, ter ob 
upoštevanju mnenja Agencije določi 
najvišje dovoljene vsebnosti teh snovi, ki 
bodo navedene v delu B Priloge III.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (21), o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi. Namen 
razširitve področja uporabe uredbe na sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi je pomagati 
pri nadzoru nad nekaterimi snovmi, ki so naravno prisotne v aromah in sestavinah živil z 
aromatičnimi lastnostmi. Če obstajajo upravičeni znanstveni pomisleki, da bi te snovi v 
sestavljenih živilih lahko ogrozile zdravje potrošnikov, bi bilo treba v delu B Priloge III na 
podlagi mnenja Agencije navesti najvišje dovoljene vsebnosti.

Predlog spremembe 14

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Z odstopanjem od odstavka 2 se 
najvišje dovoljene vsebnosti ne 
uporabljajo, če sestavljeno živilo ne 
vsebuje dodanih arom in so edine 
sestavine živila z aromatičnimi lastnostmi, 
ki so mu bile dodane, sveža, posušena ali 
zamrznjena zelišča in začimbe.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe (46), o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi. Ni 
znastvenih dokazov, da je toksikološki učinek nekega zelišča tako skrb zbujajoč kot 
toksikološki učinek posameznih sestavin, ki jih vsebuje. Z določitvijo najvišjih dovoljenih 
vsebnosti teh sestavin se lahko poveča uporaba zeliščnih izvlečkov in Parlament dvomi, da se 
bo varstvo potrošnikov s tem izboljšalo.

Predlog spremembe 15

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 15 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ii) imen vseh drugih snovi ali surovin v 
izdelku ali, če je ustrezno, njihova E-
številka;

(ii) imen vseh drugih snovi ali surovin v 
izdelku ali, če je ustrezno, njihova E-
številka in navedba „pridobljeno iz GSO“;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (27) je sprejel Parlament. Določbe o označevanju je treba natančneje 
opredeliti tudi v zvezi z encimi, pridobljenimi iz GSO. To je v skladu s konceptom „zadnjega 
živečega organizma“, ki je vključen v določbe o označevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 o 
gensko spremenjenih živilih in krmi.

Predlog spremembe 16

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Proizvajalec ali uporabnik aromatične 
snovi oziroma njun predstavnik Komisijo 
na njeno zahtevo obvesti o količini snovi, 
dodani živilom v Skupnosti v obdobju 12 
mesecev, in o vsebnosti za posamezne 
kategorije živil v Skupnosti. Komisija da te
informacije na voljo državam članicam.

1. Proizvajalec ali uporabnik aromatične 
snovi oziroma njun predstavnik Komisijo 
na njeno zahtevo obvesti o količini snovi, 
dodani živilom v Skupnosti v obdobju 12 
mesecev. Tako zagotovljene informacije 
se obravnavajo zaupno. Komisija da 
informacije o vsebnosti za posamezne 
kategorije živil v Skupnosti na voljo 
državam članicam.

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalka ponovno uvaja preoblikovani del sprejetega predloga spremembe 31, ki ga je 
Svet črtal. 

Predlog spremembe 17

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 19 –odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Proizvajalec ali uporabnik arom in/ali 
izvornih snovi Komisijo nemudoma 
obvesti o kakršnih koli novih znanstvenih 
ali tehničnih informacijah, ki bi lahko 
vplivale na oceno varnosti arome in/ali 
izvorne snovi.

3. Proizvajalec ali uporabnik arom in/ali 
izvornih snovi Komisijo nemudoma 
obvesti o kakršnih koli novih znanstvenih 
ali tehničnih informacijah, ki jih pozna in 
so mu dostopne in ki bi lahko vplivale na 
oceno varnosti arome in/ali izvorne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Del predloga spremembe (31), o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 18

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Po posvetovanju z Agencijo se do ... v 
skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 21(2) sprejme skupna metodologija 
za zbiranje informacij v državah članicah o 
uživanju in uporabi arom s seznama 
Skupnosti in snovi iz Priloge III.

2. Po posvetovanju z Agencijo se do ... v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 21(3) sprejme skupna 
metodologija za zbiranje informacij v 
državah članicah o uživanju in uporabi 
arom s seznama Skupnosti in snovi iz 
Priloge III.

Or. en

                                               
 Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.
 Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.
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Obrazložitev

Predlog spremembe (32), ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi, je potreben, da se 
besedilo uskladi z določbami novega postopka o komitologiji.

Predlog spremembe 19

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 29
Direktiva 2000/13/ES
Priloga III – odstavek 1 – alinea 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

– "aroma(-e) dima", če aromatična 
sestavina vsebuje arome, kakor so 
opredeljene v členu 3(2)(f) Uredbe ES št. 
…/...*, in daje živilu okus po dimljenju.

– „aroma(-e) dima“ ali bolj natančnim 
imenom ali opisom arom(-e) dima, če 
aromatična sestavina vsebuje arome, kakor 
so opredeljene v členu 3(2)(f) Uredbe ES 
št. …/...*, in daje živilu okus po dimljenju.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe (37), o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi, je dana 
možnost navedbe specifičnih arom dima, da bodo potrošniki pravilno obveščeni o prisotnosti 
arome lososa, slanine, žara in podobnega.

Predlog spremembe 20

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 29
Direktiva 2000/13/ES
Priloga III – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Pri aromah, pridobljenih iz izhodne 
surovine, ki spada na področje uporabe 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, se na oznaki 
navede „pridobljeno iz GSO“.

Pri aromah, pridobljenih z organizmom, 
ki spada na področje uporabe Uredbe 
(ES) št. 1829/2003, posebno označevanje 
ni potrebno.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (38), o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi in ga je treba 
na tem mestu ponoviti.

Predlog spremembe 21

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 30 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Uporablja se od ... *. Uporablja se od ... *. Vendar se člen 10 
začne uporabljati 18 mesecev po začetku 
veljavnosti seznama Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (44), o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 22

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 30 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Členi 10, 26 in 27 se uporabljajo od 
datuma začetka uporabe seznama 
Skupnosti. 

Člena 26 in 27 se uporabljajta od datuma 
začetka uporabe seznama Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe (44), ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi.
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Predlog spremembe 23

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga III – del B

Skupno stališče Sveta

Del B: Najvišje dovoljene vsebnosti nekaterih snovi, naravno prisotnih v aromah in sestavinah 
živil z aromatičnimi lastnostmi ter v nekaterih sestavljenih živilih, kot so zaužita, ki so 
jim bile dodane arome in/ali sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi.

Navedene najvišje dovoljene vsebnosti se ne uporabljajo za sestavljena živila, ki se 
pripravijo in postrežejo na istem kraju, ne vsebujejo dodanih arom ter vsebujejo le zelišča 
in začimbe kot sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi.

Ime snovi Sestavljeno živilo, v katerem je prisotnost 
snovi omejena 

Najvišja dovoljena 
vsebnost
mg/kg

Beta-azaron alkoholne pijače 1,0
1-alil-4-
metoksibenzen,
estragol

mlečni izdelki
predelano sadje, zelenjava (vključno z 
gobami, glivami, koreni, gomolji, zrni 
stročnic in stročnicami), oreški in semena
ribji izdelki
brezalkoholne pijače

50
50

50
10

Cianovodikova 
kislina

nugat, marcipan ali njegovi nadomestki ali 
podobni izdelki
konzervirano koščičasto sadje
alkoholne pijače

50

5
35

Mentofuran sladkorni izdelki z meto/poprovo meto, razen 
mikro sladkornih izdelkov za osvežitev daha
mikro sladkorni izdelki za osvežitev daha
žvečilni gumi
alkoholne pijače z meto/poprovo meto

500

3000
1000
200

4-alil-1,2-
dimetoksibenzen, 
metilevgenol

mlečni izdelki
mesni pripravki in mesni izdelki, vključno s 
perutnino in divjačino
ribji pripravki in ribji izdelki
juhe in omake
gotove pikantne jedi
brezalkoholne pijače

20
15

10
60
20
1

Pulegon sladkorni izdelki z meto/poprovo meto, razen 
mikro sladkornih izdelkov za osvežitev daha
mikro sladkorni izdelki za osvežitev daha 
žvečilni gumi
brezalkoholne pijače z meto/poprovo meto
alkoholne pijače z meto/poprovo meto

250

2000
350
20
100
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Kvasin brezalkoholne pijače
pekovski izdelki
alkoholne pijače 

0,5
1
1.5

1-alil-3,4-metilen 
dioksibenzen, safrol

mesni pripravki in mesni izdelki, vključno s 
perutnino in divjačino
ribji pripravki in ribji izdelki
juhe in omake
brezalkoholne pijače

15

15
25
1

Teukrin A grenke žgane pijače ali bitter1

likerji2 grenkega okusa
druge alkoholne pijače

5
5
2

Tujon (alfa in beta) alkoholne pijače, razen tistih, pridobljenih iz 
vrste Artemisia
alkoholne pijače, pridobljene iz vrste 
Artemisia
brezalkoholne pijače, pridobljene iz vrste 
Artemisia

10

35

0,5

Kumarin tradicionalni in/ali sezonski pekovski izdelki, 
na katerih je označeno, da vsebujejo cimet
"Žitarice za zajtrk", tudi müsli
fini pekovski izdelki, razen tradicionalnih 
in/ali sezonskih pekovskih izdelkov, na 
katerih je označeno, da vsebujejo cimet
sladice

50 

20 
15 

5 

Predlog spremembe Parlamenta

Del B: Najvišje dovoljene vsebnosti nekaterih snovi, naravno prisotnih v aromah in sestavinah 
živil z aromatičnimi lastnostmi ter v nekaterih sestavljenih živilih, kot so zaužita, ki so 
jim bile dodane arome in/ali sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi.

Ime snovi Sestavljeno živilo, v katerem je prisotnost 
snovi omejena

Najvišja dovoljena 
vsebnost

mg/kg
▐

Or. en

                                               
1 Kakor je opredeljeno v členu 1(4)(p) Uredbe (ES) št. 1576/89.
2 Kakor je opredeljeno v členu 1(4)(r) Uredbe (ES) št. 1576/89.
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Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi, povezan s 
predlogom spremembe k členu 5(2), predvideva prazen seznam, razen če Agencija ugotovi, da 
so nekatere nezaželene naravno prisotne snovi škodljive. Podobna rešitev je navedena v 
členu 8 in Prilogi III Uredbe (ES) št. 1925/2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in 
nekaterih drugih snovi živilom. 
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OBRAZLOŽITEV

V primerjavi s prvotnim predlogom je Svet v Skupnem stališču preuredil člene in naslove 
poglavij Uredbe, odpravil nekatere nejasnosti ter tako povečal njeno preglednost. Pri tem je 
upošteval oziroma smiselno uporabil več dopolnil Evropskega parlamenta.
Med njimi pa ni nekaterih, ki jih je parlament med prvim branjem ocenil za bistvene. Ni 
dovolj le okrepiti notranji trg z izenačenjem pogojev za vse proizvajalce, temveč je treba 
upoštevati tudi interese potrošnikov, med katerimi je zlasti izpostavljena težnja po čim bolj 
naravni hrani.
Parlament namerava zato braniti tista dopolnila iz prvega branja, ki so po njegovem mnenju 
podlaga uravnotežene in izvedljive Uredbe, upoštevajoč pri tem znanstveni in tehnološki 
razvoj.
Ni nujno, da so vse arome, ki so s toksikološkega stališča neoporečne, koristne za potrošnike.
Parlament želi zlasti izpostaviti pravico do izbora. "Razumna tehnološka potreba" je v 
postopku odobritve arom povezana z drugimi strategijami EU, denimo z bojem proti pretirani 
debelosti, saj dodajanje premočnih arom lahko prikrije slabo kakovost pripravljene hrane.
Svet in Evropski parlament sta na različnih pozicijah, ko gre za nekatere živilske sestavine z 
aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih, oziroma  za najvišje vrednosti le-teh, 
navedene v Aneksu III.
Znanstveni odbor za hrano (SCF) in Urad za varnost hrane (EFSA) sta potrdila podmeno, da 
so safrol, estragol in metilevgenol iz kemičnega razreda alkenilbenzenov, ki se naravno 
pojavljajo v začimbah in zeliščih, genotoksični in karcinogeni.  Karcinogenost je bila 
dokazana s poskusi na živalih, pri čemer so bile uporabljene relativno visoke doze teh snovi.
SCF oziroma EFSA pa nista dobila naloge, naj raziščeta možne interakcije omenjenih 
neželenih snovi z drugimi snovmi v zeliščih in dišavah. Ni izključeno, da v celotnem živilu 
reagirajo drugače kot tedaj, ko jih obravnavamo izolirano. Dodati je treba, da so pri uživanju 
hrane, ki vsebuje alkenilbenzene, ljudje izpostavljeni mnogo nižjim dozam od teh, kakršne so 
bile uporabljene v poskusih na živalih.

Parlament upošteva utemeljitev Sveta, da so najvišje dovoljene vrednosti iz Aneksa III 
zapisane že v direktivi 88/388/EC, a meni, da prav to govori o (še) nezadostni utemeljenosti 
omejitve uporabe začimb in zelišč v pripravljeni hrani. V minulih dvajsetih letih države 
članice niso razvile metodologije spremljanja učinkov omejitve in niso izvedle raziskav na 
terenu.
Parlament je zato mnenja, da ni dokazano, da bi imela pripravljena hrana, v kateri so naravno 
zastopane nekatere sestavine iz Aneksa III, enak toksikološki potencial kot nekatere naravne 
sestavine, kadar so testirane izolirano. Pri tem se opira na nedavne toksikološke študije, ki 
upoštevajo dejstvo, da so ljudje izpostavljeni alkenilbenzenom v kompleksnih prehranskih 
matricah. Matrični učinki živil oziroma kombinacije živil na določene sestavine so v naravi 
poznani. Povzročijo jih kemične povezave z drugimi deli živila ali delovanje drugih sestavin, 
ki učinke povečajo ali pa zmanjšajo. Podmena je, da so ti učinki od primera do primera 
različni, zato jih je treba raziskati od primera do primera.
Parlament se pri tem zavzema za obrnjeno breme dokaza. Sporno je načelo, da bi morali 
proizvajalci začimb in zelišč v primeru vsakega zelišča posebej ovreči zakonsko podmeno 
škodljivosti. Bolj logično bi bilo torej postopek obrniti. Če bi obstajal znanstveno utemeljeni 
sum, da so določene substance, ki se v hrani, kakršno uživajo ljudje, škodljive za zdravje, bi 
se na podlagi pritrdilnega mnenja Urada mogoče v Aneks III vnesle najvišje dovoljene 
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vrednosti.
Parlament je upošteval tudi dejstvo, da se aktivna načela v zeliščnih mešanicah sezonsko 
spreminjajo. Sezonske spremembe bi zahtevale izvedbo dragih testov, ki bi verjetno presegli 
tržno ceno mešanic zelišč in dišav, zato ni izključeno, da bi se proizvajalci pripravljene hrane 
vnaprej odločili za zamenjavo zelišč z aromami. Tega pa evropski potrošniki ne želijo.
Pri zavzetju stališča je parlament upošteval tudi dejstvo, da Uredba ne omejuje uporabe zelišč 
in dišav kot takih in da je Svet v Skupnem stališču ukinil najvišje vrednosti snovi iz Aneksa 
III tudi za tista zelišča, ki se dodajo hrani, pripravljeni na mestu samem. Utemeljitev -
domnevani majhen delež škodljivih snovi v tako pripravljeni hrani - je po mnenju parlamenta 
mogoče prenesti tudi na pripravljeno hrano nasploh.
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