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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. 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 predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih in spremembi 
Uredbe (ES) št. XXX/XXXX [enotni postopek]
(KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0872),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0027/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 
(A6-0000/2008),

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.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Prosti pretok varnih in zdravstveno 
ustreznih živil je pomemben vidik 
notranjega trga in znatno prispeva k 
zdravju in dobremu počutju državljanov 
ter njihovim socialnim, kakor tudi 
gospodarskim interesom. Razlike med 
nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi o 
ocenjevanju varnosti in odobritvi novih 
živil lahko ovirajo njihov prosti pretok z 
ustvarjanjem pogojev nelojalne 
konkurence.

(1) Pri izvajanju politike Skupnosti in ob 
upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti je treba zagotoviti 
visoko raven zaščite zdravja ljudi in 
varstva potrošnikov in tudi visoko raven 
dobrega počutja živali in varstva okolja. 
Poleg tega je treba ves čas dosledno 
upoštevati preventivno načelo, kot je 
določeno v Uredbi (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
januarja 2002 o splošnih načelih in 
zahtevah živilske zakonodaje, o 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
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hrane in o postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane1.

_____________
1  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

Or. nl

Obrazložitev

Poudarek mora biti na varnosti hrane in varstvu potrošnikov. Upoštevati je treba tudi varstvo 
zdravja živali in varstvo okolja. In končno, izrednega pomena je preventivno načelo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pri izvajanju politik Skupnosti je treba 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi.

(2) Ta uredba zagotavlja visoko raven 
človekovega zdravja ter tudi varuje 
socialne in ekonomske interese 
potrošnikov. Razlike med nacionalnimi 
določbami v zvezi z ocenjevanjem varnosti 
novih živil in njihovim odobravanjem bi 
lahko ovirale prost pretok teh proizvodov, 
pa tudi privedle do nelojalne konkurence 
ter povzročile tveganje za zdravje in dobro 
počutje javnosti.

Or. nl

Obrazložitev

Poudarek mora biti na varnosti hrane in varstvu potrošnikov. Da bi zagotovili, da razlike v 
ureditvi nimajo negativnih vplivov na zdravje in dobro počutje javnosti, je treba uskladiti 
nacionalne določbe.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Treba je tudi pojasniti, da je treba živilo 
šteti za novo, če se proizvaja s tehnologijo, 
ki prej še ni bila uporabljena. Uredba mora 
zajemati zlasti nastajajoče tehnologije pri 
postopkih gojenja in proizvodnje živil, ki 
vplivajo na živila in zato na njihovo 
varnost. Nova živila morajo zato vsebovati 
živila iz rastlin in živali, proizvedenih z 
netradicionalnimi tehnikami gojenja, in 
živila, spremenjena z novimi proizvodnimi 
postopki, kot sta nanotehnologija in 
nanoznanost, ki lahko vplivata na živila. 
Živila iz novih rastlinskih sort ali 
živalskih pasem, proizvedena s 
tradicionalnimi tehnikami gojenja, se ne 
smejo šteti za nova živila.

(6) Treba je tudi pojasniti, da je treba živilo 
šteti za novo, če se proizvaja s tehnologijo, 
ki prej še ni bila uporabljena. Razvidno 
mora biti, da se v primeru, da je živilo 
spremenjeno z novimi proizvodnimi 
procesi, kot sta nanotehnologija in 
nanoznanost – o katerih še ni dovolj 
znanega, da bi bilo mogoče izvesti oceno 
tveganja – živilo lahko da v promet samo, 
če je bilo z veljavno oceno tveganja 
ocenjeno kot varno.

Or. nl

Obrazložitev

Ta uredba mora jasno opredeliti, kdaj se živilo obravnava kot novo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Kloniranje živali ni združljivo s točko 
20 priloge Direktive Sveta 98/58/ES z dne 
20. julija 1998 o zaščiti živali, ki se gojijo 
v kmetijske namene1. Živila, pridobljena iz 
kloniranih živali ali njihovih potomcev, se 
tako ne smejo uvrstiti na seznam 
Skupnosti.
1  UL L 221, 8.8.1998, str. 23
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Or. nl

Obrazložitev

Številne znanstvene raziskave in mnenje evropske skupine za etiko kažejo, da kloniranje vodi 
do resnih težav v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem tako kloniranih živali kot tudi njihovih 
nadomestnih mater. Klonirani zarodki so pogosto večji kot običajni; to vodi do težavnih 
rojstev in do številnih porodov s carskim rezom. Številni kloni poginejo med brejostjo ali v 
zgodnjih tednih življenja zaradi imunskih nepravilnosti, srčnožilne odpovedi, težav z dihanjem 
in anomalij ledvic.

Težave v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem živali, ki jih povzroča kloniranje, pomenijo, da 
ta postopek ni združljiv z odstavkom 20 priloge Direktive Sveta 98/58/ES.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Po potrebi je treba sprejeti izvedbene 
ukrepe, da se določijo merila za olajšanje 
ocene, ali so se živila uporabljala v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997. Vendar se 
ta uporaba živila kot prehranskega 
dopolnila ali v prehranskem dopolnilu ne 
sme upoštevati za oceno, ali so se živila 
uporabljala v pomembnem obsegu za 
prehrano ljudi v Skupnosti pred 15. 
majem 1997. Zato je treba v skladu s to 
Uredbo odobriti druge uporabe zadevnih 
živil, npr. druge uporabe, ki niso 
prehranska dopolnila.

(7) Sprejeti je treba izvedbene ukrepe, da 
se določijo merila za olajšanje ocene, ali so 
se živila uporabljala za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997. Če se je 
živilo do navedenega dne uporabljalo 
izključno kot prehransko dopolnilo, kot je 
opredeljeno v Direktivi 2002/46/ES, se 
lahko po tem dnevu daje na trg za isto 
uporabo in se ne šteje za novo živilo. 

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev in poenostavitev predloga Komisije.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Z informacijami, ki so na voljo v 
državah članicah, je treba utemeljiti ali se 
je živilo uporabljalo v pomembnem 
obsegu za prehrano ljudi pred 15. majem 
1997. Če Komisija nima informacij o 
prehrani ljudi pred 15. majem 1997, je 
treba uvesti enostaven in pregleden 
postopek za zbiranje navedenih 
informacij, ki vključuje države članice in 
vse zainteresirane strani.

(13) Komisija bi morala vzpostaviti
enostaven in pregleden postopek za 
primere, ko nima informacij o uporabi za 
prehrano ljudi pred 15. majem 1997; 
države članice bi morale v tem postopku 
sodelovati. Postopek bi bilo treba sprejeti 
najpozneje šest mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev in poenostavitev predloga Komisije. Razvidno mora biti, katere odgovornosti se 
dodelijo Komisiji z začetkom veljavnosti te uredbe. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za oceno varnosti in odobritev je treba 
uporabiti usklajen, centraliziran postopek, 
ki je učinkovit, časovno omejen in 
pregleden. Glede nadaljnjega usklajevanja 
različnih postopkov odobritve živil, je 
treba izvesti oceno varnosti novih živil in 
njihovo uvrstitev na seznam Skupnosti v 
skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. [..] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[datum] o vzpostavitvi enotnega postopka 
odobritve za aditive za živila, živilske 
encime in arome za živila.

(15) Za oceno varnosti in odobritev je treba 
uporabiti postopek, ki je učinkovit, 
časovno omejen in pregleden. Oceno 
varnosti novih živil in njihovo uvrstitev na 
seznam Skupnosti je treba izvesti v skladu 
s postopkom, ki ga predpisuje ta uredba.

Or. nl
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Obrazložitev

Evropski parlament še ni sprejel demokratične odločitve o enotnem postopku odobritve.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) V postopku odobritve bi bilo treba 
kot del ocene tveganja upoštevati etične in 
okoljske vidike. Te vidike bi morala 
oceniti evropska skupina za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah oziroma
Evropska agencija za okolje.

Or. nl

Obrazložitev

Ocena tveganja mora poleg vidikov varovanja zdravja, interesov potrošnikov in zdravja živali 
vključevati tudi obravnavo etičnih in okoljskih vidikov. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da bi se poenostavili postopki, je 
treba vložnikom zahtevkov dovoliti, da 
predložijo en sam zahtevek za živila, ki se 
urejajo z različnimi sektorskimi živilskimi 
zakonodajami. Uredbo ES št. [enotni 
postopek] je zato treba ustrezno 
spremeniti.

(17) Da bi se poenostavili postopki, je 
treba vložnikom zahtevkov dovoliti, da 
predložijo en sam zahtevek za živila, ki se 
urejajo z različnimi sektorskimi živilskimi 
zakonodajami. Komisija bi morala določiti 
sektorsko živilsko zakonodajo, ki zahtevek
ureja.

Or. nl

Obrazložitev

Za proizvajalce je treba oddajo zahtevkov poenostaviti ne glede na sektorsko živilsko 
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zakonodajo, ki velja za zahtevek.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Po potrebi in na podlagi sklepov 
ocene varnosti je treba uvesti zahteve za 
spremljanje uporabe novih živil za 
prehrano ljudi po dajanju na trg.

(18) Na podlagi sklepov ocene varnosti je 
treba uvesti morebitne zahteve za 
spremljanje uporabe novih živil po dajanju 
na trg.

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev in poenostavitev predloga Komisije. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) V posebnih okoliščinah se, da bi se 
spodbujalo raziskave in razvoj v kmetijsko-
živilskem sektorju in s tem inovacij, nove 
znanstvene dokaze in podatke, ki so 
predmet lastninske pravice, predložene za 
potrebe vloge za uvrstitev novega živila na 
seznam Skupnosti, v omejenem časovnem 
obdobju brez soglasja prvega vložnika ne 
sme uporabiti v korist drugega vložnika.
Varovanje znanstvenih podatkov enega 
vložnika zahtevka ne sme preprečiti 
drugim vložnikom zahtevka, da zahtevajo 
uvrstitev na seznam Skupnosti novih živil 
na podlagi lastnih znanstvenih podatkov.

(20) Da bi se spodbujalo raziskave in 
razvoj v kmetijsko-živilskem sektorju in s 
tem inovacije, je mogoče nove znanstvene 
dokaze in podatke, ki so predmet lastninske 
pravice, predložene za potrebe vloge za 
uvrstitev novega živila na seznam 
Skupnosti, obravnavati kot zaupne v 
skladu z določbami te uredbe. Hkrati bi 
morala Komisija pripraviti smernice o 
tem, kako je mogoče za potrošnike 
zagotoviti preglednost postopka glede na 
zaupnost novih znanstvenih dokazov in 
podatkov, ki so predmet lastninske 
pravice. 

Or. nl
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Obrazložitev

Kadar je to potrebno, je treba nove znanstvene izsledke in podatke, ki so predmet lastninske 
pravice, predložene za potrebe vloge za uvrstitev novega živila na seznam Skupnosti, 
obravnavati zaupno. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nova živila so predmet splošnih 
zahtev označevanja iz Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju 
zakonodaje držav članic o označevanju, 
predstavljanju in oglaševanju živil. V 
nekaterih primerih bi bilo morda treba 
določiti dodatne podatke na etiketi, zlasti 
glede opisa živila, njegovega vira ali 
pogojev uporabe. Zato lahko uvrstitev 
novih živil na seznam Skupnosti naloži 
posebne pogoje uporabe ali obveznosti 
označevanja.

(21) Nova živila so predmet splošnih 
zahtev označevanja iz Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju 
zakonodaje držav članic o označevanju, 
predstavljanju in oglaševanju živil. V 
nekaterih primerih bi bilo morda treba 
določiti dodatne podatke na etiketi, zlasti 
glede opisa živila, njegovega vira ali 
pogojev uporabe. Zato bo uvrstitev novih 
živil na seznam Skupnosti v tovrstnih 
primerih naložila posebne pogoje uporabe 
ali obveznosti označevanja. 

Or. nl

Obrazložitev

Jezikovna prilagoditev. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Glede ocene varnosti in upravljanja 
tradicionalnih živil iz tretjih držav je treba 
upoštevati pretekle izkušnje njihove varne 
uporabe v tretji državi porekla. Pretekle 
izkušnje glede varne uporabe ne smejo 
vključevati neživilske rabe ali rab, ki niso v 

(23) Glede ocene varnosti in upravljanja 
tradicionalnih živil iz tretjih držav je treba 
upoštevati pretekle izkušnje njihove varne 
uporabe v tretji državi porekla. Pretekle 
izkušnje glede varne uporabe ne smejo 
vključevati neživilske rabe ali rab, ki niso v 



PR\730938SL.doc 13/32 PE409.414v01-00

SL

zvezi z običajno prehrano. Če države 
članice in agencija niso predložili nobenih 
utemeljenih pripomb glede varnosti na 
podlagi znanstvenih dokazov, na primer 
podatkov o škodljivih učinkih na zdravje, 
je treba dovoliti dajanje živila na trg v 
Skupnosti po uradnem obvestilu o tej 
nameri.

zvezi z običajno prehrano. Če države 
članice in/ali agencija niso predložili 
nobenih utemeljenih pripomb glede 
varnosti na podlagi znanstvenih dokazov, 
na primer podatkov o škodljivih učinkih na 
zdravje, bo dajanje živila na trg v 
Skupnosti dovoljeno po uradnem obvestilu 
o tej nameri pod pogojem, da zoper to 
namero ni etičnih ugovorov.

Or. nl

Obrazložitev

Jasno mora biti razvidno, da države članice in/ali agencija lahko podajo pripombe. Četudi je 
proizvod varen, so možni etični ugovori.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Po potrebi se lahko opravi 
posvetovanje z evropsko skupino za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah, 
ustanovljeno s Sklepom Komisije z dne 16. 
decembra 1997[18], z namenom pridobiti 
nasvet o etičnih vprašanjih dajanja na trg 
novih živil.

(24) Po potrebi se opravi posvetovanje z 
evropsko skupino za etiko v znanosti in 
novih tehnologijah, ustanovljeno s sklepom
Komisije z dne 16. decembra 1997[18], z 
namenom pridobiti nasvet o etičnih 
vprašanjih dajanja novih živil na trg. Za 
izvedbo javnomnenjske raziskave o 
etičnem odnosu širše evropske javnosti do 
novih živil se lahko po potrebi uporabi
Evrobarometer.

Or. nl

Obrazložitev

Upoštevati je treba, ali družba obravnava novo živilo kot neustrezno iz etičnih razlogov.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta Uredba določa usklajena pravila za 
dajanje na trg novih živil v Skupnosti z 
namenom zagotavljanja visoke ravni 
varovanja zdravja ljudi in potrošnikov, ob 
hkratnem zagotavljanju nemotenega 
delovanja notranjega trga.

1. Namen te uredbe je oblikovanje 
podlage za zagotavljanje visoke ravni 
varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, varstva 
okolja in interesov potrošnikov, ob 
hkratnem zagotavljanju nemotenega 
delovanja notranjega trga.

Or. nl

Obrazložitev

Visoka raven varovanja zdravja ljudi, okolja, dobrega počutja živali in interesov potrošnikov 
ima največjo prednost.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) živila, ki izvirajo iz kloniranih živali 
in njihovih potomcev. Komisija pred 
dnevom začetka veljavnosti iz člena 20 
objavi poročilo o stanju v zvezi s 
kloniranimi živalmi. Poročilo posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu in mu 
po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Or. nl

Obrazložitev

Odločitve, ali se dajo na trg živila, ki izvirajo iz kloniranih živali in njihovih potomcev, ni 
dopustno prepustiti komitološkemu postopku, temveč jo je treba sprejeti s posebno uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta po postopku soodločanja.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po potrebi se lahko po postopku iz člena 
14(2) določi, ali vrsta živila sodi na 
področje uporabe te Uredbe.

3. Po potrebi se lahko po postopku iz člena 
14(3) določi, ali vrsta živila sodi na 
področje uporabe te uredbe.

Or. nl

Obrazložitev

Evropski parlament mora ohraniti pravico do odločanja, za katera živila ta uredba velja oz. 
ne velja.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabljajo se tudi naslednje 
opredelitve:

2. Za živila, ki se dajo na trg v Skupnosti 
po 15. maja 1997, se uporabljajo naslednje 
opredelitve:

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev in poenostavitev predloga Komisije.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) živilo, ki se ni uporabljalo v 
pomembnem obsegu za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997;

(i) živilo, vključno z enim ali več 
mikroorganizmi, katerega zgodovina 
varne uporabe kot živila znotraj Skupnosti 
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uporaba živila kot prehransko dopolnilo 
ali v prehranskem dopolnilu ne zadostuje 
za dokazilo o tem, ali so se živila 
uporabljala v pomembnem obsegu za 
prehrano ljudi v Skupnosti pred 15. 
majem 1997. Vendar, če se je živilo do 
navedenega dne uporabljalo izključno kot 
prehransko dopolnilo, se lahko po tem 
dnevu daje na trg v Skupnosti za isto 
uporabo in se ne šteje za novo živilo. 
Nadaljnja merila za ocenjevanje, ali so se 
živila uporabljala v pomembnem obsegu 
za prehrano ljudi v Skupnosti pred 15. 
majem 1997, ki so oblikovana za 
spremembo nebistvenih elementov te 
Uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, 
se lahko sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(3);

še ni ugotovljena;

Or. nl

Obrazložitev

Poudarek mora biti na varni uporabi živil, ki so bila dana na trg od 15. maja 1997 dalje.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) živilo rastlinskega in živalskega izvora, 
če se za rastline in živali uporabljajo 
netradicionalne tehnike gojenja, ki se niso 
uporabljale pred 15. majem 1997; ter

(ii) živilo rastlinskega in živalskega izvora, 
če se za rastline in živali uporabljajo 
netradicionalne tehnike gojenja, razen 
živil, ki izvirajo iz kloniranih živali in 
njihovih potomcev;

Or. nl

Obrazložitev

Odločitve, ali se dajo na trg živila, ki izvirajo iz kloniranih živali in njihovih potomcev, ni 
dopustno prepustiti komitološkemu postopku, temveč jo je treba sprejeti s posebno uredbo 
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Evropskega parlamenta in Sveta po postopku soodločanja.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) živilo, za katerega se je uporabil 
proizvodni postopek, ki se ni uporabljal 
pred 15. majem 1997, pri katerem je 
navedeni postopek povzročil pomembne
spremembe v sestavi ali strukturi živila, ki 
vplivajo na njegovo prehransko vrednost, 
presnovo ali raven neželenih snovi;

(iii) živilo, za katerega se je uporabil 
proizvodni postopek – vključno z živili, 
proizvedenimi z uporabo nanotehnologije, 
vendar ne omejeno nanje – pri katerem je 
navedeni postopek povzročil spremembe v 
sestavi ali strukturi živila, ki vplivajo na 
njegovo prehransko vrednost, presnovo ali 
raven neželenih snovi;

Or. nl

Obrazložitev

Da se živilo obravnava kot novo živilo, zadostuje, da nov proizvodni postopek vpliva na 
prehransko vrednost, presnovo ali vsebnost neželenih snovi.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „tradicionalno živilo iz tretjih držav“ 
pomeni novo živilo s preteklimi izkušnjami 
glede uporabe živila v tretji državi, kar 
pomeni, da je zadevno živilo bilo in je še 
naprej običajna prehrana za vsaj eno 
generacijo v velikem delu populacije v 
državi;

(b) „tradicionalno živilo iz tretjih držav“ 
pomeni novo živilo s preteklimi izkušnjami 
glede uporabe živila v tretji državi, kar 
pomeni, da je zadevno živilo bilo in je še 
naprej običajna prehrana vsaj 50 let v 
velikem delu populacije v državi;

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev definicij.
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Predlog spremembe <NumAm>23</NumAm>

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „pretekle izkušnje glede varne uporabe 
živila“ pomeni, da je varnost zadevnega 
živila potrjena s podatki o sestavi in 
izkušnjami z uporabo in nadaljnjo uporabo 
v običajni prehrani velikega dela 
populacije v državi.

(c) „pretekle izkušnje glede varne uporabe 
živila“ pomeni, da je varnost zadevnega 
živila potrjena s podatki o sestavi in 
izkušnjami z uporabo in nadaljnjo uporabo 
v običajni prehrani velikega dela 
populacije.

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev definicij.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) „klonirane živali“ pomenijo živali, 
proizvedene z nespolno, umetno metodo 
razmnoževanja z namenom proizvodnje 
genetsko identičnih ali skoraj identičnih 
kopij posamezne živali;

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev definicij.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka c b (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) „potomci kloniranih živali“ pomenijo
živali, proizvedene s spolnim 
razmnoževanjem, pri čemer je vsaj eden 
od staršev klonirana žival;

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev definicij.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka c c (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) „proizvedeno z uporabo 
nanotehnologije“ pomeni proizvod, ki 
vsebuje sintetične snovi, ki niso večje od 
100 nm v dolžino, širino ali višino, je iz 
njih sestavljen ali je bil proizveden z 
njihovo uporabo.

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev definicij.
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko zbira informacije od 
držav članic in/ali nosilcev živilske 
dejavnosti, da določi, v kolikšnem obsegu 
se je živilo uporabljalo za prehrano ljudi v 
Skupnosti pred 15. majem 1997. 

1. Komisija zbira informacije od držav 
članic in/ali nosilcev živilske dejavnosti, da 
določi, v kolikšnem obsegu živilo sodi na 
področje uporabe te uredbe.

Or. nl

Obrazložitev

Razjasnitev in poenostavitev predloga Komisije. Razvidno mora biti, katere odgovornosti se 
dodelijo Komisiji ob začetku veljavnosti te uredbe. 

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (nov)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primerih, ko Komisija nima informacij 
o uporabi za prehrano ljudi pred 15. 
majem 1997, določi postopek najpozneje 
šest mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe. 

Or. nl

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na trg se lahko daje le nova živila, ki so 1. Na trg se lahko daje le nova živila, ki so 
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uvrščena na seznam Skupnosti novih živil 
(v nadaljnjem besedilu „seznam 
Skupnosti“).

uvrščena na seznam Skupnosti novih živil 
(v nadaljnjem besedilu „seznam 
Skupnosti“). Komisija vodi in objavlja 
seznam Skupnosti na javno dostopni 
namenski strani na svojem spletnem 
mestu.

Or. nl

Obrazložitev

Prednostna naloga je nudenje informacij potrošnikom, proizvajalcem in drugim 
zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 1 a (nov)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Živila, ki izvirajo iz kloniranih živali 
ali njihovih potomcev, se ne uvrstijo na 
seznam Skupnosti.

Or. nl

Obrazložitev

Odločitve, ali se dajo na trg živila, ki izvirajo iz kloniranih živali in njihovih potomcev, ni 
dopustno prepustiti komitološkemu postopku, temveč jo je treba sprejeti s posebno uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta po postopku soodločanja.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov uporaba pod običajnimi pogoji ne 

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov uporaba pod običajnimi pogoji ne 
pomeni tveganja za zdravje potrošnika in 



PE409.414v01-00 22/32 PR\730938SL.doc

SL

pomeni tveganja za zdravje potrošnika; živali;

Or. nl

Obrazložitev

Pomembno je tudi zdravje živali.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – točka c a (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pri oceni je treba upoštevati mnenje 
Evropske agencije za okolje glede 
škodljivega vpliva proizvodnega postopka 
in običajne uporabe na okolje;

Or. nl

Obrazložitev

Pomembno je, da se kot del pogojev za vključitev na seznam Skupnosti upoštevajo tudi 
okoljski vidiki.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – točka c b (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) pri oceni je treba upoštevati mnenje 
evropske skupine za etiko v znanosti in 
novih tehnologijah glede morebitnih
etičnih zadržkov.

Or. nl

Obrazložitev

Pomembno je, da se kot del pogojev za vključitev na seznam Skupnosti upoštevajo tudi etični 
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vidiki.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Seznam Skupnosti se posodobi v skladu 
s postopkom iz Uredbe (ES) št. [enotni 
postopek].

1. Seznam Skupnosti se posodobi v skladu 
s postopkom iz te uredbe.

Or. nl

Obrazložitev

Ker po demokratičnem postopku odločitev o enotnem postopku odobritve še ni bila sprejeta, 
še ni jasno, ali je ta postopek končni najbolj primerni postopek za nova živila.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od tretjega odstavka 
člena 7 Uredbe (ES) št. [enotni postopek] 
se posodabljanje seznama Skupnosti z 
novim živilom, razen s tradicionalnim 
živilom iz tretje države, določi v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 14(2), 
kadar za nove znanstvene dokaze ali 
podatke, ki so predmet lastninske pravice, 
velja varstvo v skladu s členom 12.  

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Ker se člen 12 predloga Komisije spreminja, je treba člen 7(3) predloga Komisije črtati.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pred koncem roka iz člena 12 se 
seznam Skupnosti posodobi, da se 
spremenijo nebistveni elementi te Uredbe 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(3), določenem v 
Uredbi (ES) št. [enotni postopek], tako da, 
če odobreno živilo še izpolnjuje pogoje iz 
te Uredbe, niso več navedene posebne 
navedbe iz drugega pododstavka odstavka 
3 tega člena.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Ker se člen 12 predloga Komisije spreminja, je treba člen 7(4) predloga Komisije črtati.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 a (nov)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 a
Postopek odobritve

1. Vložnik Komisiji predloži naslednje 
podatke:
(a) ime in naslov vložnika; 
(b) oznako živila in njegovo specifikacijo, 
vključno z uporabljenim proizvodnim 
postopkom;
(c) podatke o fizikalnih in kemijskih 
lastnostih novega živila ali sestavine 
novega živila; 
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(d) podatke o profilu nečistoč za običajni 
pripravek; 
(e) specifikacijo pristnosti in čistosti 
sestavine novega živila; 
(f) podroben opis proizvodnega postopka 
in proizvodnje; 
(g) kopije opravljenih študij, vključno z 
neodvisnimi, strokovno pregledanimi 
študijami, če so na voljo, in drugim 
razpoložljivim gradivom, s katerim se 
lahko dokaže, da živilo izpolnjuje merila iz 
člena 6;
(h) analizo, podprto z ustreznimi 
informacijami in podatki, ki dokazuje, da 
se značilnosti živila ne razlikujejo od 
značilnosti konvencionalnega podobnega 
živila, ob upoštevanju sprejetih mejnih 
vrednosti naravnih odstopanj takih 
značilnosti;
(i) po potrebi pogoje za dajanje živila ali iz 
njega proizvedenih živil na trg, vključno s 
posebnimi pogoji za uporabo in ravnanje;
(j) po potrebi predlog za spremljanje 
uporabe živila za prehrano ljudi, ko je že 
na trgu;
(k) povzetek dokumentacije v 
standardizirani obliki.
2. Komisija pošlje zahtevek agenciji v 
roku 14 dni od prejema. Agencija 
posreduje Komisiji mnenje v roku devetih 
mesecev od prejema zahtevka. 
3. Komisija nazadnje odloči, ali se živilo 
vključi na seznam Skupnosti. Postopek 
posodabljanja seznama Skupnosti se 
določi s postopkom iz člena 14(2).

Or. nl

Obrazložitev

Ker po demokratičnem postopku odločitev o enotnem postopku odobritve še ni bila sprejeta, 
še ni jasno, ali je ta postopek končni najbolj primerni postopek za nova živila. Predlagani 
postopek natančno sledi postopku, ki ga predpisuje Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
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parlamenta in Sveta iz dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi, ki je bil 
skrbno oblikovan z ozirom na varstvo potrošnikov in varstvo okolja, ter je tudi zelo podoben 
nazadnje načrtovanemu posebnemu postopku za nova živila.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem primeru se živila ne dajo na trg 
Skupnosti in se uporabijo členi 5 do 7. 
Uradno obvestilo iz odstavka 1 se šteje za 
zahtevo iz člena 3(1) Uredbe XX/XXX 
[enotni postopek].

V tem primeru se živila ne dajo na trg 
Skupnosti in se uporabijo členi 5 do 7.

Or. nl

Obrazložitev

Ta člen je spremenjen v skladu s členom 7a.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi v tesnem sodelovanju 
z agencijo daje na voljo tehnične smernice 
in orodja za pomoč nosilcem živilske 
dejavnosti in zlasti malim in srednje 
velikim podjetjem pri pripravi in 
predložitvi zahtevkov na podlagi te 
Uredbe.

Komisija po potrebi v tesnem sodelovanju 
z agencijo daje na voljo tehnične smernice 
in orodja za pomoč nosilcem živilske 
dejavnosti in zlasti malim in srednje 
velikim podjetjem pri pripravi in 
predložitvi zahtevkov na podlagi te 
Uredbe. Tehnične smernice in orodja se 
objavijo najpozneje šest mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe na namenski 
javno dostopni strani na spletnem mestu 
Komisije.

Or. nl



PR\730938SL.doc 27/32 PE409.414v01-00

SL

Obrazložitev

Mala in srednje velika podjetja prejmejo pomoč in podporo Komisije pri pripravi in oddaji 
zahtevkov v okviru te uredbe.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija pri ocenjevanju novih živil: Agencija pri ocenjevanju novih živil: 

(a) po potrebi primerja, če je živilo varno 
kot živilo iz primerljive živilske kategorije, 
ki že obstaja na trgu v Skupnosti ali kot 
živilo, ki naj bi ga novo živilo nadomestilo;

(a) po potrebi primerja, če je živilo varno 
kot živilo iz primerljive živilske kategorije, 
ki že obstaja na trgu v Skupnosti ali kot 
živilo, ki naj bi ga novo živilo nadomestilo;

(b) upošteva tradicionalno živilo iz tretje 
države, pretekle izkušnje glede varne 
uporabe.

(b) upošteva:

(b) pri tradicionalnem živilu iz tretje 
države, pretekle izkušnje glede varne 
uporabe;

(ii) sestavo novega živila, zlasti ravni 
antihranil in naravnih strupov;
(iii) način priprave in specifikacije 
sestavin novega živila;
(vi) potencial za alergenost novega živila;
(v) študije presnove/toksikokinetike za 
sestavino novega živila;
(vi) študije toksičnosti sestavine novega 
živila za živali; 
(vii) študije prenašanja sestavine novega 
živila pri ljudeh;

Or. xm

Obrazložitev

Pri ocenjevanju varnosti novih živil mora agencija upoštevati tudi takšne vidike, kot so 
sestava, alergenost in toksičnost novih živil.
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Varstvo podatkov Zaupni podatki

Or. nl

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe – akt o spremembi
Article 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo vložnika zahtevka, podprto z 
ustreznimi in preverljivimi informacijami, 
vključenimi v dokumentacijo zahtevka, se 
novih znanstvenih dokazov in znanstvenih 
podatkov, ki so predmet lastninske 
pravice, zagotovljenih za podporo 
zahtevkom, ne sme brez soglasja vložnika 
uporabiti v korist drugega zahtevka v 
obdobju petih let od datuma vnosa novega 
živila v seznam Skupnosti.

1. Na zahtevo vložnika zahtevka, podprto z 
ustreznimi in preverljivimi informacijami, 
vključenimi v dokumentacijo zahtevka, se 
lahko podatki o proizvodnji obravnavajo 
zaupno. V tem primeru je treba zagotoviti 
preverljivo utemeljitev.

2. Komisija po posvetovanju z vložnikom 
določi, katere podrobnosti o proizvodnji se 
obravnavajo kot zaupne.
3. Po prejemu mnenja agencije Komisija 
objavi naslednje podatke:
(a) ime in naslov vložnika;
(b) opis, ki omogoča identifikacijo živila 
ali sestavine živila;
(c) predvideno uporabo živila ali sestavine 
živila;
(d) povzetek dokumentacije, razen tistih 
delov, ki so opredeljeni kot zaupni;
(e) datum prejema celotnega zahtevka.
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Or. nl

Obrazložitev

V to uredbo je treba vključiti ukrepe, ki so trenutno del Uredbe (ES) št. 1852/2001, ki bo 
prenehala veljati z začetkom veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremembe Uredbe (ES) št. [enotni 
postopek]

črtano

Uredba (ES) št. [enotni postopek] se 
spremeni:
(1) Naslov se nadomesti z naslednjim:
„Uredba (ES) št. XXX/XXXX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [datum] o 
vzpostavitvi enotnega postopka odobritve 
za aditive za živila, živilske encime in 
arome za živila“
(2) V členu 1 odstavek 1 se prvi 
pododstavek nadomesti z naslednjim: 
"1. Ta Uredba določa skupen postopek za 
oceno in odobritev (v nadaljnjem besedilu 
„enotni 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 ali 
proizvodi“), ki prispeva k prostemu 
pretoku teh snovi v Skupnosti in za 
zagotavljanje visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi in interesov potrošnikov.“
(3) V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
"2. Enotni postopek določa ureditev 
postopkov za posodobitev seznamov snovi 
in proizvodov, katerih trženje je odobreno 
v Skupnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 
AAA/2007, Uredbo (ES) št. BBB/2007, 
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Uredbo (ES) št. CCC/2007 in Uredbo (ES) 
št. DDD/DDDD (v nadaljnjem besedilu 
„sektorska živilska zakonodaja“).“
(4) V členu 1 odstavek 3, členu 2 odstavka 
1 in 2, členu 9 odstavek 2, členu 12 
odstavek 1 in členu 13 se beseda „snov“ 
ali „snovi“ nadomestijo s „snov ali 
proizvod“ ali „snovi ali proizvodi“. 
(5) Naslov člena 2 se nadomesti z 
naslednjim:
„Seznam Skupnosti snovi ali proizvodov“
(6) Členu 4 se doda naslednji odstavek 3:
"3. Za posodobitev različnih seznamov 
Skupnosti, reguliranih pod različnimi 
sektorskimi živilskimi zakonodajami se 
lahko predloži en sam zahtevek v zvezi s 
snovjo ali proizvodom, kolikor je zahtevek 
v skladu z zahtevami vsake sektorske 
živilske zakonodaje.“
(7) Naslednji stavek se doda na začetku 
člena 6, odstavek 1:
„V primeru znanstvenih razlogov za 
pomisleke glede varnosti, se od vložnika 
zahtevka zahtevajo dodatne informacije 
glede ocene tveganja.“

Or. nl

Obrazložitev

Člen 19 predloga Komisije je izbrisan v skladu s členom 7a.
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OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je sprememba Uredbe (ES) št. 258/97 o novih živilih, da bi
poenostavili in centralizirali postopke odobritve novih živil in njihovega trženja. Odločeno je 
bilo torej, da je nova uredba potrebna. Poročevalec meni, da mora biti, če se že sprejme 
odločitev o novih uredbah, njihov namen zelo jasen.

Po mnenju poročevalca naj bi bili cilji nove uredbe o novih živilih doseganje visoke ravni 
varnosti hrane ter varstva potrošnikov, okolja in zdravja živali, pri čemer je treba ves čas 
upoštevati preventivno načelo, ki ga predpisuje Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o splošnih načelih in zahtevah živilske 
zakonodaje, o ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in o postopkih, ki zadevajo 
varnost hrane1. Vsi preostali cilji so drugotnega pomena.

Nova živila tudi ne smejo ogrožati ali zavajati potrošnikov. Če služijo za nadomestitev 
drugega živila, z vidika potrošnika ne smejo biti hranilno slabša.

Predlog Komisije skuša razjasniti opredelitev novih živil in povezanih opredelitev. 
Poročevalec to podpira, vendar meni, da Komisiji iz malomarnosti cilja ni uspelo doseči. 
Predlog Komisije ne vključuje jasnih opredelitev, zato jih je poročevalec pojasnil in po 
potrebi dopolnil z novimi, na primer opredelitvijo živil, ki izvirajo iz kloniranih živali, in 
živil, ki so proizvedena z uporabo nanotehnologije.

Poročevalec meni, da je zelo pomembno, da se živila, ki izvirajo iz kloniranih živali in 
njihovih potomcev, izključijo iz področja uporabe uredbe o novih živilih. Ker še ni bila 
dosežena demokratična odločitev o njihovi zaželenosti, zlasti z vidika zdravja in dobrega 
počutja živali, odločitve o tem, ali se dajo na trg, ne bi smeli prepustiti komitološkemu 
postopku. To vprašanje je treba rešiti s posebno uredbo Evropskega parlamenta in Sveta po 
postopku soodločanja. Nazadnje je treba upoštevati tudi, ali družba novo živilo morda 
obravnava kot neustrezno iz etičnih razlogov.

Vsi zahtevki za odobritev novih živil bodo predloženi Komisiji in morajo ustrezati zahtevam, 
ki jih predpisuje ta uredba; Komisija jih bo posredovala Evropski agenciji za varnost hrane 
(EFSA), ki bo ocenila varnost živil. Ta ocena mora upoštevati tudi etične in okoljske vidike, 
torej mora vsebovati tudi mnenji evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah 
in Evropske agencije za okolje. Trenutno Komisija potrošnikom in državljanom obljublja, da 
bo prevzela odgovornost za okoljske vidike in dobro počutje živali, med drugim glede na 
težave, povezane s podnebnimi spremembami in dobrim počutjem živali, zato mora biti 
evropska politika celovita in brezhibna na vseh pomembnih področjih zakonodaje, torej tudi v 
zvezi z uredbo o novih živilih.

Komisija je skušala s predlogom poskrbeti za učinkovitejši in preglednejši postopke odobritve 
in izboljšati njegovo izvajanje. To bo prispevalo k boljšemu izvajanju uredbe in dalo 
potrošnikom večjo moč ter več možnosti, saj bodo imeli na voljo več informacij. Tudi tukaj se 

                                               
1 UL L 31, 1.2.2002, str. 1-24.
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je Komisija prehitela s sprejetjem stališča, da bi morala uredbo o novih živilih med drugim 
urejati uredba o vzpostavitvi enotnega postopka odobritve za dodatke za živila, živilske 
encime in arome za živila. Evropski parlament in Svet še nista sprejela demokratične 
odločitve o enotnem postopku odobritve. Poročevalec se je zato odločil, da predlaga postopek 
odobritve, temelječ na postopku, ki ga predpisuje Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi1, ki je bil 
skrbno oblikovan ob upoštevanju varstva potrošnikov in okolja in je tudi najnovejši posebni 
postopek za nova živila.
Za tradicionalna živila iz tretjih držav Komisija predlaga enostavnejši postopek odobritve, v 
katerem bi se varnost ocenjevala ob upoštevanju zgodovine varne uporabe v državi izvora. 
Pomembno je, da se natančno določi, katero obdobje varne uporabe takšnih tradicionalnih 
živil iz tretjih držav je dovolj dolgo za zagotavljanje varnosti proizvoda, pri čemer 
poročevalec predlaga obdobje 50 let namesto „ene generacije“, kot predlaga Komisija, kar je 
težko določljivo.

Predlog Komisije predvideva določeno raven varstva podatkov za obdobje petih let za vloge v 
skladu s to uredbo. To poročevalca preseneča, saj je Komisija med obravnavanjem enotnega 
postopka odobritve v Evropskem parlamentu navajala popolnoma drugačne argumente. Trdila 
je, da bi sistem varstva podatkov povzročil povečanje regulacije in bolj zapletene sisteme
spremljanja in upravnih postopkov. Poleg tega bi oviral prost pretok blaga, ki je varno in 
ustreza merilom upoštevne zakonodaje, kar je v navzkrižju z  ukrepom iz člena 95 Pogodbe o 
ES.

To neskladje zakonodajnih predlogov Komisije je izjemno nezadovoljivo. Poročevalec zato 
predlaga ohranitev sistema zaupnosti proizvodnih podatkov, ki ga predpisuje Uredba 
Komisije (ES) št. 1852/2001 z dne 20. septembra 2001 o podrobnih pravilih o dostopnosti 
določenih informacij javnosti in varstvu podatkov, predloženih na podlagi Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 258/972.
Predlog Komisije predvideva, da morajo države članice kaznovati tiste, ki kršijo določbe 
uredbe o novih živilih. Poročevalec ostro poudarja, da je kazensko pravo vedno v rokah držav 
članic. Zelo zaželeno bi bilo, da bi se države članice lahko prosto odločale, ali se kazen določi 
v skladu s kazenskim pravom ali pa bo upravne ali kakšne druge narave. Dokler država 
članica zadostno ukrepa proti kršitvam uredbe o novih živilih, bo tudi izpolnjevala svoje 
obveznosti v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Poročevalec podpira vse ukrepe za zmanjšanje upravne obremenitve ter izboljšanje 
preglednosti in učinkovitosti, vendar ti nikdar ne smejo odstopati od prevladujočega cilja 
uredbe o novih živilih, tj. varnosti hrane in varstva potrošnikov.

                                               
1 UL L 268, 18.10.2003, str. 1-23.
2 UL L 253, 21.09.2001, str. 17-18.
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