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zadeve zaprosili za mnenje o primernosti pravne podlage omenjenega predloga. 

Cilj predloga Komisije je urediti proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo medicirane krme ter 

razveljaviti Direktivo Sveta 90/167/EGS z dne 26. marca 1990, ki določa pogoje za 

proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo medicirane krme v Skupnosti1. 

 

Komisija kot pravno podlago predloga navaja člen 43 PDEU, ki se nanaša na izvajanje 

skupne kmetijske politike, in člen 168(4)(b) PDEU, ki določa sprejetje ukrepov na 

veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varovanje javnega 

zdravja.  

 

Poročevalka Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Clara Eugenia Aguilera García 

namerava predlagati spremembo, s katero bo kot pravno podlago uredbe opredelila člen 43(2) 

PDEU namesto sedaj navedenega celotnega člena 43 PDEU. Njen predlog spremembe ne bi 

vplival na drugo pravno podlago uredbe, namreč člen 168(4)(b) PDEU. V tem oziru je Odbor 

za kmetijstvo in razvoj podeželja Odbor za pravne zadeve zaprosil za mnenje o primernosti 

predlaganega popravka pravne podlage predloga.   

 

I. Ozadje 

 

Doslej je uporabo medicirane krme za zdravljenje bolezni pri živalih urejala Direktiva 

90/167/EGS z dne 26. marca 1990 o pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo 

medicirane krme v Skupnosti. Direktiva je bila sprejeta pred vzpostavitvijo notranjega trga, 

njena vsebina pa ni bila nikoli prilagojena. Nacionalni prenos tega pravnega instrumenta je 

državam članicam dajal svobodo glede razlage in izvajanja določb direktive. Po navedbah 

Komisije je ta prilagodljivost prispevala k določenim težavam: direktiva ne daje informacij o 

standardih, ki jih je treba uporabljati pri odobritvi obratov, ali sprejemljivih tehnikah za 

proizvodnjo medicirane krme, ne daje informacij o tem, ali bi morali standardi temeljiti na 

tehnologiji ali na rezultatih in ne zagotavlja meril za homogenost. Prav tako ne omenja pojma 

prenosa medicirane krme med serijami, posebnega označevanja medicirane krme in 

medicirane hrane za hišne živali ter ne določa jasno, ali se lahko krma pripravi v obratu za 

proizvodnjo krme pred izdajo recepta, kar državam članicam omogoča različne razlage. Poleg 

tega bo po mnenju Komisije veljavna zakonodaja najverjetneje še naprej ohranjala obstoječe 

razlike med državami članicami pri izvajanju te zakonodaje, kar ustvarja neenake 

konkurenčne pogoje za izvajalce poslovnih dejavnosti na enotnem trgu.  

 

Namen predloga je zato posodobiti veljavno zakonodajo o medicirani krmi z razveljavitvijo 

Direktive 90/167/EGS, obenem pa na visoki ravni varnosti uskladiti proizvodnjo, dajanje na 

trg ter uporabo medicirane krme in vmesnih proizvodov v EU. Predlagana uredba bo tako 

omogočila predhodno proizvodnjo medicirane krme, mobilno mešanje in mešanje na 

kmetijskih gospodarstvih, v njej pa bodo hkrati določeni parametri za te sheme. Predlog 

vsebuje tudi določbe o ukrepih za odstranjevanje neuporabljene medicirane krme na 

kmetijskih gospodarstvih. Na ravni EU bodo določene mejne vrednosti za prenos zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini v krmi, ki bi jih bilo treba prilagoditi na podlagi ocene 

tveganja za živali in ljudi glede na različne vrste zdravilnih učinkovin.  

 

II. Upoštevni členi Pogodb  

                                                 
1 UL L 92, 7.4.1990, str. 42–48. 
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Navedena pravna podlaga predloga sta člena 43 in 168(4)(b) PDEU.  

 

Člen 43 PDEU se glasi (dodan poudarek v odstavku 2): 

 

Člen 43 

(prejšnji člen 37 PES) 

  

 1. Komisija da predloge za oblikovanje in uresničevanje skupne kmetijske politike, vključno z 

nadomestitvijo nacionalnih ureditev z eno od oblik skupne ureditve, predvidene v členu 40(1), 

ter za izvajanje ukrepov, podrobno opredeljenih v tem naslovu. 

Ti predlogi upoštevajo soodvisnost kmetijskih vprašanj, obravnavanih v tem naslovu. 

2. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 

Ekonomsko-socialnim odborom določita skupne ureditve kmetijskih trgov iz člena 40(1) in 

druge določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske in ribiške politike. 

3. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in 

količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti. 

4. V skladu z odstavkom 2 se nacionalne tržne ureditve nadomestijo s skupno ureditvijo iz 

člena 40(1), če: 

(a) skupna ureditev državam članicam, ki nasprotujejo temu ukrepu in imajo lastno ureditev 

za neko proizvodnjo, ponuja enakovredne zaščitne ukrepe glede zaposlovanja in življenjske 

ravni zadevnih proizvajalcev, ob upoštevanju sčasoma možnih prilagoditev in potrebne 

specializacije; 

(b) taka ureditev v Uniji zagotavlja tržne pogoje, ki so podobni tistim na nacionalnem trgu. 

5. Če se skupna ureditev za nekatere surovine vzpostavi pred obstojem skupne ureditve za 

ustrezne predelane proizvode, se lahko surovine, ki se uporabljajo za predelane proizvode, 

namenjene izvozu v tretje države, uvozijo iz držav zunaj Unije. 

 

V skladu s členom 40(1) PDEU se skupna ureditev kmetijskih trgov vzpostavi „[z]a 

doseganje ciljev iz člena 39“.  

 

Člen 39 PDEU se glasi: 

 

Člen 39 

(prejšnji člen 33 PES) 

  

1. Cilji skupne kmetijske politike so: 

  

(a) povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in zagotavljanjem 

racionalnega razvoja kmetijske proizvodnje ter z optimalno uporabo proizvodnih dejavnikov, 

zlasti delovne sile; 

  

(b) s tem zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti, zlasti s povečanjem 
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individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom; 

  

(c) stabilizirati trge; 

  

(d) zagotoviti redno preskrbo; 

  

(e) zagotoviti, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah. 

  

2. Pri oblikovanju skupne kmetijske politike in posebnih metod za njeno izvajanje se upošteva: 

  

(a) posebna narava kmetijske dejavnosti, ki je posledica socialne strukture kmetijstva ter 

strukturnih in naravnih neskladij med različnimi kmetijskimi regijami; 

  

(b) potreba, da se ustrezne prilagoditve izvedejo postopno; 

  

(c) dejstvo, da je kmetijstvo v državah članicah sektor, ki je tesno povezan s celotnim 

gospodarstvom. 

 

Člen 168(4)(b) se glasi: 

 

Člen 168(4)(b) 

(prejšnji člen 152 PES) 

(...) 

 

4. Z odstopanjem od člena 2(5) in člena 6(a) ter v skladu s členom 4(2)(k) Evropski parlament 

in Svet po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 

odborom in Odborom regij prispevata k doseganju ciljev iz tega člena s sprejetjem, zaradi 

zagotavljanja skupnih potreb po varnosti: 

 

(...) 

 

(b) ukrepov na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je 

varovanje javnega zdravja; 

 

(...) 

 

 

III. Sodna praksa o pravni podlagi 

 

Izbira pravne podlage je pomembna, ker ustavna ureditev Unije temelji na načelu prenosa 

pristojnosti, njene institucije pa lahko ukrepajo samo skladno z pooblastilom, ki jim ga 

zagotavlja Pogodba1. 

 

Nekatera načela izhajajo iz sodne prakse Sodišča v zvezi z izbiro pravne podlage.  Glede na 

posledice pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira ustrezne pravne 

                                                 
1 Mnenje 2/00, v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, odstavek 3; Mnenje 1/08 v zadevi Splošni 

sporazum o trgovini s storitvami [2009], ZOdl., I-01255, odstavek 110.  
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podlage ustavnega pomena1. Izbira pravne podlage za ukrep EU mora tudi temeljiti na 

objektivnih dejavnikih, ki so lahko predmet sodnega nadzora, in zlasti vključujejo cilj in 

vsebino ukrepa2. Dejstvo, da želi neka institucija pri sprejemanju ukrepa sodelovati v večji 

meri, opravljeno delo v drugih pogledih na področju dejavnosti, ki jo zajema ukrep, ter okvir, 

v katerem je bil ukrep sprejet, so nepomembni3. 

 

Nepravilna izbira pravne podlage lahko zato vodi v razveljavitev zadevnega akta4. 

 

Kar zadeva več pravnih podlag, če se pri pregledu predlaganega ukrepa izkaže, da ima dvojni 

cilj ali ima dve sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, 

mora ukrep temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali 

prevladujoči cilj oziroma sestavino5. Po drugi strani pa mora ukrep temeljiti na ustreznih 

različnih določbah Pogodbe, kadar ima hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane 

in med njimi nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge6. 

 

Uporaba dveh pravnih podlag pa ni možna, če so zanju predvideni postopki nezdružljivi ali če 

bi bile z uporabo dveh pravnih podlag kršene pravice Parlamenta7.  

 

IV. Cilj in vsebina predlagane uredbe  

 

Področje uporabe predlagane uredbe zajema proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo 

medicirane hrane pri živalih za proizvodnjo živil in pri hišnih živalih v Evropski uniji8. 

Uvodna izjava 2 predloga navaja, da ima „[ž]ivinoreja [...] zelo pomembno vlogo v 

kmetijstvu Unije. Pravila o medicirani krmi pomembno vplivajo na rejo živali, tudi živali, ki 

niso namenjene proizvodnji živil, ter na proizvodnjo proizvodov živalskega izvora.“ 

 

Če bo sprejeta, bo uredba razveljavila Direktivo Sveta 90/167/EGS. Uvodna izjava 4 v 

predlogu se glasi: „Izkušnje z uporabo Direktive 90/167/EGS so pokazale, da bi bilo treba 

sprejeti nadaljnje ukrepe za okrepitev učinkovitega delovanja notranjega trga ter izrecno 

zagotovitev in izboljšanje možnosti za zdravljenje živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

z medicirano krmo.“  

 

                                                 
1 Mnenje 2/00, v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, odstavek 5; Zadeva C-370/07, Komisija 

proti Svetu [2009], ZOdl., I-08917, odstavki 46–49; Mnenje 1/08 v zadevi Splošni sporazum o trgovini s 

storitvami [2009], ZOdl., I-01255, odstavek 110. 
2 Zadeva C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., I-7585, odstavek 45 in tam navedena 

sodna praksa, ter zadeva C-130/10, Parlament proti Svetu [2012], ZOdl., odstavek 42 in tam navedena sodna 

praksa. 
3 Zadeva C-269/97, Komisija proti Svetu [2000], ZOdl., I-2257, odstavek 44.  
4 Mnenje 2/00, v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, odstavek 5. 
5 Zadeva C-42/97, Parlament proti Svetu [1999], ZOdl., I-868, odstavki 39–40; Zadeva C-36/98, Španija proti 

Svetu [2001], ZOdl., I-779, odstavek 59; Zadeva C-211/01, Komisija proti Svetu [2003], ZOdl., I-8913, odstavek 

39.  
6 Zadeva C-165/87, Komisija proti Svetu [1988], ZOdl., 5545, odstavek 11; Zadeva C-178/03, Komisija proti 

Evropskemu parlamentu in Svetu [2006], ZOdl., I-107, odstavki 43–56.  
7 Zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2006], ZOdl., I-107, odstavek 57; Združeni 

zadevi C-164/97 in C-165/97, Parlament proti Svetu [1999], ZOdl., I-1139, odstavek 14; Zadeva C-300/89, 

Komisija proti Svetu („Titanov dioksid“) [1991], ZOdl., I-2867, odstavki 17–25; Zadeva C-338/01, Komisija 

proti Svetu [2004], ZOdl., I-4829 (Izterjava posrednih davkov), odstavek 57.  
8 Uredba ne zajema zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporabljajo kot zdravilne sestavine 

medicirane krme, ki so zajeta v zakonodaji o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini  
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V zvezi s tem je v obrazložitvenem memorandumu navedeno: „Cilj revizije pravil o 

medicirani krmi je na visoki ravni varnosti uskladiti proizvodnjo, dajanje na trg ter uporabo 

medicirane krme in vmesnih proizvodov v EU ter upoštevati tehnični napredek na tem 

področju.“ Poleg tega je poudarjeno tudi, da „so pri izvajanju te zakonodaje v različnih 

državah članicah obstoječa razhajanja verjetno še večja. To ustvarja neenake konkurenčne 

pogoje za izvajalce poslovnih dejavnosti na enotnem trgu. Obstaja potreba po uskladitvi 

izvajanja zakonodaje, zmanjšanju finančnega in upravnega bremena ter spodbujanju 

inovacij.“  

 

Uvodna izjava 24 predloga se sicer nanaša zlasti na vprašanje subsidiarnosti in sorazmernosti, 

vendar so v njej tudi natančno našteti cilji uredbe, tj. „zagotavljanj[e] visoke ravni varovanja 

zdravja ljudi in živali, zagotavljanj[e] ustreznih informacij za uporabnike in krepit[ev] 

učinkovitega delovanja notranjega trga [...].“ 

 

Predlagana uredba določa pravila za proizvodnjo, sestavo, dajanje na trg in uporabo 

medicirane krme. Uporabljajo se splošne proizvodne zahteve iz Uredbe (ES) št. 183/20051. V 

skladu s členom 4 predlagane uredbe morajo nosilci dejavnosti na področju medicirane krme 

vzpostaviti, izvajati in ohranjati stalne pisne postopke, ki temeljijo na sistemu analize tveganj 

in kritičnih nadzornih točk. Poleg tega se v skladu s členom 5 medicirana krma lahko 

proizvaja samo iz zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so odobrena v skladu z 

zakonodajo o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini2.  

 

Predlog določa tudi pravila za homogeno vključitev zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini v krmo in zahteve za preprečevanje prenosa zdravilnih učinkovin iz zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini v neciljno krmo. Vključuje tudi pravila o predhodni 

proizvodnji, označevanju in embalaži medicirane krme. Členi od 12 do 14 urejajo odobritev 

nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo in določajo pravila, ki jih morajo ti nosilci dejavnosti 

upoštevati, da bi lahko proizvajali medicirano krmo.  

 

Predlagana uredba v členih od 15 do 17 določa posebna pravila za izdajanje in veljavnost 

receptov, uporabo medicirane krme, ki vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih za 

proizvodnjo živil in količine, ki so potrebne za zdravljenje živali z medicirano krmo. 

Proizvajalci, distributerji in uporabniki medicirane krme morajo voditi dnevno evidenco za 

učinkovito sledenje medicirane krme. Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, 

odobrena na nacionalni ravni, predlagana uredba določa pravila za trgovanje z medicirano 

krmo znotraj Unije, da bi se preprečilo izkrivljanje konkurence.  

 

Predlog državam članicam tudi nalaga, da določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za 

kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje.  

 

 

V. Opredelitev ustrezne pravne podlage  

 

Ob upoštevanju dejstva, da je cilj predloga uredbe uskladiti proizvodnjo, dajanje na trg in 

                                                 
1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene 

krme (UL L 35, 8.2.2005, str. 1). 
2 Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 

zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1). 
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uporabo medicirane krme, ki se običajno uporablja pri zdravljenju živalskih bolezni v večjih 

skupinah živali, da bi tako zagotovili visoko raven varovanja zdravja ljudi in živali, zagotovili 

ustrezne informacije za uporabnike in okrepili učinkovito delovanje notranjega trga na 

področju kmetijstva, predstavljata člena 43 in 168(4)(b) PDEU ustrezno pravno podlago 

uredbe.  

 

Glede člena 43 PDEU se zdi vredno omembe, da je na podlagi uveljavljene sodne prakse 

Sodišča EU ta člen ustrezna pravna podlaga za vso zakonodajo o proizvodnji in trženju 

kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi II k Pogodbi, ki prispeva k doseganju enega ali več 

ciljev skupne kmetijske politike, določenih v členu 39 Pogodbe. V zvezi s tem je tudi 

uveljavljena sodna praksa, da se zakonodajni akti, ki so pomembno sredstvo za povečanje 

kmetijske produktivnosti (cilj, določen v členu 39(1)(a) Pogodbe), sprejemajo na podlagi 

člena 43 Pogodbe, čeprav se ti, poleg tega, da se uporabljajo predvsem za proizvode iz Priloge 

I, nanašajo tudi na nekatere proizvode, ki v prilogi niso zajeti1. 

 

Namen predlagane uredbe je prispevati k ciljem skupne kmetijske politike iz člena 39 PDEU, 

namreč (a) povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in 

zagotavljanjem racionalnega razvoja kmetijske proizvodnje ter z optimalno uporabo 

proizvodnih dejavnikov, zlasti delovne sile; (b) s tem zagotoviti primerno življenjsko raven 

kmetijske skupnosti, zlasti s povečanjem individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo s 

kmetijstvom; (c) stabilizirati trge; (d) zagotoviti redno preskrbo in (e) zagotoviti, da je 

preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah. 

 

Člen 43 PDEU ima pet odstavkov, od teh predstavljata dva pravno podlago. Odstavek 2 

omenjenega člena daje pristojnost Evropskemu parlamentu in Svetu, da z rednim 

zakonodajnim postopkom določita skupne ureditve kmetijskih trgov iz člena 40(1) in druge 

predpise, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske in ribiške politike. Odstavek 3 daje 

Svetu pooblastilo, da na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, 

pomoči in količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.  

 

Iz vsebine predlagane uredbe je očitno, da ne vsebuje elementov, ki bi jih lahko zajemal člen 

43(3) PDEU, in ta odstavek zato ni pomemben za namene tega predloga. Člen 43(2) PDEU 

zajema vse vidike skupne kmetijske politike, ki so zajeti v predlogu. Zato bi bilo primerno 

pravno podlago predloga omejiti na člen 43(2) PDEU. Do takšnega zaključka je prišla tudi 

                                                 
1 Zadeva C-180/96, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Komisiji Evropskih skupnosti 

[1998], ZOdl., I-05755 in tam navedena sodna praksa; Zadeva C-11/88 Komisija proti Svetu (nezaželene snovi in 

proizvodi v prehrani živali – pravna podlaga) [1989] ZOdl., 3799, odstavek 15, objava povzetka, ki se glasi: 

„Člen 43 Pogodbe je ustrezna pravna podlaga za vso zakonodajo o proizvodnji in trženju kmetijskih proizvodov 

na seznamu v Prilogi II k Pogodbi, ki prispeva k doseganju enega ali več ciljev skupne kmetijske politike, 

določenih v členu 39 Pogodbe.  Tudi če je ta zakonodaja usmerjena tako v cilje kmetijske politike kot tudi v 

druge cilje, ki se, če ni posebnih določb, uresničujejo na podlagi člena 100 Pogodbe, lahko vključuje 

usklajevanje določb nacionalnega prava na slednjem področju, ne da bi morali uporabljati člen 100. Glede na 

prednost, ki jo daje člen 38(2) Pogodbe določbam s področja kmetijstva v primerjavi s splošnimi določbami 

glede vzpostavitve skupnega trga, člena 100 ni mogoče uporabiti kot podlago za omejevanje področja uporabe 

člena 43 (glej sodbi z dne 23. februarja 1988 v zadevah 68/86 in 131/86 Združeno kraljestvo proti Svetu[1988] 

ZOdl., 855 in 905). Čeprav se Direktiva 87/519 o spremembi Direktive 74/63 o nezaželenih snoveh in 

proizvodih v prehrani živali nanaša tudi na določene proizvode, ki niso zajeti v Prilogi II, se nanaša predvsem na 

proizvode iz te priloge; poleg tega je bistveni dejavnik povečevanja kmetijske produktivnosti, kar je cilj, naveden 

v členu 39(1) Pogodbe.“  
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pravna služba Parlamenta1.  

 

Če preidemo k členu 168(4)(b) PDEU, je iz uvodnih izjav in vsebine predlagane uredbe jasno, 

da je njen cilj tudi varovanje javnega zdravja, in sicer s sprejetjem ukrepov na veterinarskem 

in fitosanitarnem področju. Namen predlagane uredbe je urediti proizvodnjo, dajanje na trg in 

uporabo medicirane krme, ki bi jo bilo treba proizvajati samo z odobrenimi zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini, za njihovo varno in učinkovito uporabo pa bi bilo treba 

zagotoviti tudi združljivost vseh uporabljenih sestavin. 

 

Na podlagi zgoraj omenjene sodne prakse je dvojna pravna podlaga možna le tam, kjer je 

jasno, da ima ukrep hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezani, pri tem pa ni 

nobena drugotnega ali posrednega pomena glede na druge. To velja tudi za ta predlog. V 

resnici je mogoče zaključiti, da ima predlog dva tesno povezana glavna cilja, tj. zagotoviti 

visoko raven varovanja zdravja ljudi in živali ter okrepiti učinkovito delovanje notranjega 

trga, oba cilja pa sta enakovredna.   

 

Poleg tega obe določbi predvidevata redni zakonodajni postopek, zato ni težav z 

nezdružljivostjo pravnih podlag.  

 

VI. Sklep in priporočila 

 

Odbor za pravne zadeve je na svoji seji 13. julija 2015 ustrezno sklenil, z 21 glasovi za in 2 

proti2, da predstavljata člena 43(2) in 168(4)(b) PDEU ustrezno pravno podlago za predlog, in 

zato predlaga Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, naj spremeni sklic na člen 43 PDEU 

in ga omeji le na odstavek 2 omenjenega člena.  

S spoštovanjem 

Pavel Svoboda 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

                                                 
1 Glej sporočilo pravne službe z dne 19. junija 2015.  
2 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Jean-Marie Cavada (podpredsednik), 

Axel Voss (podpredsednik), Mady Delvaux (podpredsednica), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rosa Estaràs 

Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz 

Zwiefka, Ángela Vallina (namesto Jiříja Maštálke, v skladu s členom 200(2) Poslovnika), Bogdan Brunon 

Wenta (namesto Therese Comodini Cachia, v skladu s členom 200(2) Poslovnika). 


