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SVET 
EVROPSKE UNIJE 

 Bruselj, 29. februar 2012 (02.03) 
(OR. en) 

  

6749/12 
 
 
 
 

  
DENLEG 20 
AGRI 99 

 
DOPIS O TOČKI POD "I/A" 
Pošiljatelj: generalni sekretariat 
Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet 
Št. predl. Kom.: 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68 + ADD 1 
Zadeva: UREDBA KOMISIJE (EU) št. …/… z dne XXX o seznamu dovoljenih 

zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje 
tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok 
– odločitev o nenasprotovanju sprejetju 

 
 

1. V členu 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih 1 je določeno, da Komisija 

seznam Skupnosti z dopustnimi trditvami in vse pogoje, potrebne za uporabo teh trditev, 

sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom. 

 

2. Regulativni postopek s pregledom je bil določen s členom 5a Sklepa Sveta št. 1999/468/ES z 

dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih 

pooblastil2. 

                                                 
1 UL L 404, 30.12.2006, str. 9. 
2 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 
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3. V skladu z drugim pododstavkom člena 12 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 

države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 3, učinki člena 5a Sklepa 

1999/468/ES veljajo za namene obstoječih temeljnih aktov, ki se sklicujejo na ta člen.  

 

4. Komisija se je pred sprejetjem navedenih ukrepov in v skladu s členom 5a(2) Sklepa Sveta 

1999/468/ES 5. decembra 2011 posvetovala s Stalnim odborom za prehranjevalno verigo in 

zdravje živali, ki je s kvalificirano večino izglasoval navedeni osnutek uredbe.  

 

5. Komisija je zato 27. januarja 2012 v skladu s členom 5a(3)(a) Sklepa Sveta 1999/468/ES 

navedeni osnutek uredbe predložila Svetu. 

 

6. Svet lahko v skladu z regulativnim postopkom s pregledom s kvalificirano večino nasprotuje 

temu, da bi Komisija sprejela osnutek uredbe Komisije, če osnutek ukrepov, ki ga je 

predložila Komisija: 

− presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, ali 

− ni skladen s ciljem ali vsebino temeljnega akta ali 

– ne spoštuje načel subsidiarnosti ali sorazmernosti.  

 

7. Delegacije so bile 6. februarja 2012 naprošene, naj do 20. februarja 2012 sporočijo, ali morda 

nasprotujejo osnutku uredbe. 

 

Belgijska delegacija je sporočila, da se namerava glasovanja vzdržati. Danska delegacija je 

sporočila, da namerava sprejetju uredbe nasprotovati, ker: 

 

seznam zdravstvenih trditev ni skladen s ciljem ali vsebino temeljnega akta. 

 

 

                                                 
3 UL L 55, 28.2.2011, str. 13. 
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Danska meni, da številne zdravstvene trditve s predlaganega seznama niso skladne s ciljem in 

splošnimi načeli Uredbe (ES) št. 1924/2006. Več trditev na seznamu ne upošteva načela 

razumljivosti potrošniku (glej člen 5(2) Uredbe) ter je lahko za potrošnika nerazumljivih in 

zavajajočih. Na seznamu je poleg tega vrsta trditev, ki so lahko morebiti tvegane.  

 

Kljub temu med državami članicami ni kvalificirane večine, ki bi nasprotovala sprejetju 

osnutka uredbe. 

 

8. Odbor stalnih predstavnikov naj zato Svetu priporoči, da kot točko pod "A" dnevnega 

reda potrdi, da ne nasprotuje navedenemu osnutku uredbe. Če Evropski parlament v treh 

mesecih po predložitvi uredbe ne bo nasprotoval njenemu sprejetju, jo lahko Komisija 

sprejme v skladu s postopkom iz člena 5a(3)(d) Sklepa Sveta 1999/468/ES.  

 

 

________________________ 


