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Pozměňovací návrh 34
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Označení poskytuje povinné, 
dobrovolné a doplňkové informace. 
Povinné informace by měly být spojením 
základních požadavků na označení a 
specifických požadavků pro krmné 
suroviny nebo krmné směsi a doplňkových 
požadavků v případě dietních krmiv.

(15) Označení poskytuje povinné, 
dobrovolné a doplňkové informace. 
Povinné informace by měly být spojením 
základních požadavků na označení a 
specifických požadavků pro krmné 
suroviny nebo krmné směsi a doplňkových 
požadavků v případě dietních krmiv.
Nepovinné informace musí být uvedeny v 
technické specifikaci výrobku a osvědčeny 
kontrolním orgánem.  

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V důsledku krize související s BSE a 
dioxiny byla v roce 2002 zavedena 
povinnost uvádět hmotnostní procenta 
všech krmných surovin zapracovaných do 
krmných směsí. Souběžně byla mezitím 
úroveň bezpečnosti potravin a krmiv 
výrazně zlepšena díky nařízení (ES) č. 
178/2002 a (ES) č. 183/2005 a jejich 
prováděcím opatřením, konkrétně důrazem 
na odpovědnost provozovatelů 
krmivářských a potravinářských podniků, 
zdokonalením systému sledovatelnosti, 
zavedením zásady analýzy rizik a 
kritických kontrolních bodů (HACCP) v 
krmivářských podnicích a pokynů pro 
správnou hygienickou praxi v 

(17) V důsledku krize související s BSE a 
dioxiny byla v roce 2002 zavedena 
povinnost uvádět hmotnostní procenta 
všech krmných surovin zapracovaných do 
krmných směsí. Souběžně byla mezitím 
úroveň bezpečnosti potravin a krmiv 
výrazně zlepšena díky nařízení (ES) č. 
178/2002 a (ES) č. 183/2005 a jejich 
prováděcím opatřením, konkrétně důrazem 
na odpovědnost provozovatelů 
krmivářských a potravinářských podniků, 
zdokonalením systému sledovatelnosti, 
zavedením zásady analýzy rizik a 
kritických kontrolních bodů (HACCP) v 
krmivářských podnicích a pokynů pro 
správnou hygienickou praxi v 
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krmivářských podnicích. Tato pozitivní 
opatření, která se odrážejí v oznámeních 
v rámci systému včasné výměny informací 
pro potraviny a krmiva, jsou důvodem pro 
to, že by povinnost uvádět hmotnostní 
procenta všech krmných surovin 
zapracovaných do krmných směsí měla být 
zrušena. Přesná procenta by mohla být 
uváděna na dobrovolném základě.

krmivářských podnicích. Tato pozitivní 
opatření, která se odrážejí v oznámeních 
v rámci systému včasné výměny informací 
pro potraviny a krmiva, jsou důvodem pro 
to, že by povinnost uvádět hmotnostní 
procenta všech krmných surovin 
zapracovaných do krmných směsí měla být 
zrušena. Přesná procenta by mohla být 
uváděna na dobrovolném základě. Takové 
informace musí být osvědčeny kontrolním 
orgánem.

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím 
k nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, by mělo být výrobci 
umožněno žádost zamítnout, pokud 
se domnívá, že by požadované poskytnutí 
informací porušilo jeho práva duševního 
vlastnictví. To by se nedotklo bezpečnosti 
potravin a krmiv, protože příslušné orgány 
mají vždy právo obdržet přesná procenta 
všech krmných surovin. 

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím 
k nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, by mělo být výrobci 
umožněno omezit žádost na suroviny, 
které samostatně tvoří více než dvě 
hmotnostní procenta krmné směsi, pokud 
může prokázat, že by požadované 
poskytnutí informací porušilo jeho práva 
duševního vlastnictví. To by se nedotklo 
bezpečnosti potravin a krmiv, protože 
příslušné orgány mají vždy právo obdržet 
přesná procenta všech krmných surovin, 
a tyto informace předávají příslušné 
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orgány v případě důvodného podezření 
na porušení příslušných právních 
předpisů také spotřebiteli. 

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 3 byl doplněn po projednání ve výboru. 

Výrobce by měl mít možnost odvolat se na práva duševní vlastnictví pouze tehdy, pokud je 
může také prokázat. Navíc je odvolání se na práva duševního vlastnictví relevantní výhradně 
pro komponenty, které samostatně tvoří měně než 2 % krmné směsi. 

Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím 
k nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, by mělo být výrobci 
umožněno žádost zamítnout, pokud 
se domnívá, že by požadované poskytnutí 
informací porušilo jeho práva duševního 
vlastnictví. To by se nedotklo bezpečnosti 
potravin a krmiv, protože příslušné 
orgány mají vždy právo obdržet přesná 
procenta všech krmných surovin.

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. 
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Or. de

Odůvodnění

Stanovením hraničního pásma +/- 15 % při uvádění kvantitativního složení krmných směsí je 
splněn rozsudek Evropského soudního dvora ohledně označování krmných směsí a 
v dostatečné míře přihlédnuto k zájmům výrobců. Uvedením dodatečného práva neuvádět 
výchozí suroviny uvedené v návrhu nařízení s odvoláním na „informace, které mají z 
obchodního hlediska citlivou povahu“, resp. na „duševní vlastnictví“ by toto ustanovení 
v konečném důsledku ztratilo smysl.

Pozměňovací návrh 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím 
k nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, by mělo být výrobci 
umožněno žádost zamítnout, pokud 
se domnívá, že by požadované poskytnutí 
informací porušilo jeho práva duševního 
vlastnictví. To by se nedotklo bezpečnosti 
potravin a krmiv, protože příslušné orgány 
mají vždy právo obdržet přesná procenta 
všech krmných surovin. 

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím 
k nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, musí výrobce splnit 
požadavek na poskytnutí informací takto: 
požadavek otevřeného prohlášení 
se vztahuje na 3 nejvýznamnější součástí 
krmných směsí z hlediska hmotnosti. 
Pokud tyto součásti tvoří méně než 60 % 
hmotnosti, vztahuje se požadavek 
otevřeného prohlášení na další součásti 
krmných směsí, a to až do dosažení 
alespoň 60 % hmotnosti. 
Aby nedošlo k porušení jeho práva 
duševního vlastnictví, nemusí výrobce 
v odůvodněných případech poskytovat 
informace o výchozích surovinách, které 
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tvoří méně než 3 % hmotnosti. To by 
se nedotklo bezpečnosti potravin a krmiv, 
protože příslušné orgány mají vždy právo 
obdržet přesná procenta všech krmných 
surovin. 

Or. de

Odůvodnění

Pomocí předloženého pozměňovacího návrhu lze dosáhnout právní úpravy, která by byla 
vhodná z hlediska praxe a příznivá pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím 
k nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, by mělo být výrobci 
umožněno žádost zamítnout, pokud 
se domnívá, že by požadované poskytnutí 
informací porušilo jeho práva duševního 
vlastnictví. To by se nedotklo bezpečnosti 
potravin a krmiv, protože příslušné orgány 
mají vždy právo obdržet přesná procenta 
všech krmných surovin.

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím 
k nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, musí výrobce splnit 
požadavek na poskytnutí informací takto:
otevřené prohlášené se vztahuje 
na 4 nejvýznamnější součástí krmných 
směsí z hlediska hmotnosti. Pokud tyto 
součásti tvoří méně než 70% hmotnosti, 
vztahuje se požadavek otevřeného 
prohlášení na další součásti krmných 
směsí, a to až do dosažení alespoň 70% 
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hmotnosti.
Aby nedošlo k porušení jeho práva 
duševního vlastnictví, nemusí výrobce 
v odůvodněných případech poskytovat 
informace o výchozích surovinách, které 
tvoří méně než 3 % hmotnosti. To by 
se nedotklo bezpečnosti potravin a krmiv, 
protože příslušné orgány mají vždy právo 
obdržet přesná procenta všech krmných 
surovin.

Or. de

Odůvodnění

Pomocí předloženého pozměňovacího návrhu lze dosáhnout právní úpravy, která by byla 
vhodná z hlediska praxe a příznivá pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím 
k nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, by mělo být výrobci 
umožněno žádost zamítnout, pokud 
se domnívá, že by požadované poskytnutí 
informací porušilo jeho práva duševního 

(19) V určitých oblastech, kde není 
výrobce povinen údaje v označení uvádět, 
by měl mít zákazník možnost vyžádat si 
doplňkové informace. Nicméně uvedení 
krmných surovin zapracovaných 
do krmných směsí v sestupném pořadí 
podle hmotnosti již poskytuje důležité 
informace o složení. S přihlédnutím k 
nedávnému vývoji v právních předpisech 
Společenství, které poskytují vyšší záruky, 
zejména pokud jde o HACCP, 
sledovatelnost, přísná hygienická pravidla 
a vypracování pokynů pro správnou 
hygienickou praxi, musí výrobce splnit 
požadavek na poskytnutí informací takto:
otevřené prohlášení se vztahuje 
na 5 nejvýznamnějších součástí krmných 
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vlastnictví. To by se nedotklo bezpečnosti 
potravin a krmiv, protože příslušné orgány 
mají vždy právo obdržet přesná procenta 
všech krmných surovin. 

směsí z hlediska hmotnosti. Pokud tyto 
součásti tvoří méně než 80% hmotnosti, 
vztahuje se požadavek otevřeného 
prohlášení na další součásti krmných 
směsí, a to až do dosažení alespoň 80% 
hmotnosti. 
Aby nedošlo k porušení jeho práva 
duševního vlastnictví, nemusí výrobce 
v odůvodněných případech poskytovat 
informace o výchozích surovinách, které 
tvoří méně než 3 % hmotnosti. To by 
se nedotklo bezpečnosti potravin a krmiv, 
protože příslušné orgány mají vždy právo 
obdržet přesná procenta všech krmných 
surovin. 

Or. de

Odůvodnění

Pomocí předloženého pozměňovacího návrhu lze dosáhnout právní úpravy, která by byla 
vhodná z hlediska praxe a příznivá pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 41
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Moderní označení usnadňuje existenci 
konkurenceschopného tržního prostředí, 
v němž dynamické, efektivní a inovační 
hospodářské subjekty mohou označení plně 
využít k prodeji svých produktů. 
S ohledem na vztah mezi podniky při 
uvádění krmiv pro hospodářská zvířata na 
trh a vztah mezi výrobcem a kupujícím 
krmiv pro domácí zvířata by kodexy 
správného označení pro tyto dvě oblasti 
mohly být užitečnými prostředky pro 
dosažení cílů moderního označení. Tyto 

(25) Moderní označení usnadňuje existenci 
konkurenceschopného tržního prostředí, 
v němž dynamické, efektivní a inovační 
hospodářské subjekty mohou označení plně 
využít k prodeji svých produktů. 
S ohledem na vztah mezi podniky při 
uvádění krmiv pro hospodářská zvířata na 
trh a vztah mezi výrobcem a kupujícím 
krmiv pro domácí zvířata by kodexy 
správného označení pro tyto dvě oblasti 
mohly být užitečnými prostředky pro 
dosažení cílů moderního označení. Tyto 
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kodexy mohou sloužit jako výklad rámce
stanoveného pro dobrovolné označení.

kodexy musí odpovídat rámci 
stanovenému pro dobrovolné označení.

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Komisi by měla být svěřena pravomoc 
zejména ohledně rozhodnutí o produktech, 
které je zakázáno používat jako krmiva, 
povolení krmiv určených ke zvláštním 
účelům výživy, vypracování seznamu 
kategorií označení krmných surovin pro 
zvířata neurčená k produkci potravin, 
změny seznamu údajů dobrovolného 
označení a přizpůsobení příloh v důsledku 
vědeckého a technického vývoje. Protože 
uvedená opatření jsou obecného významu a 
jejich předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, a to i 
jeho doplněním, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 

(29) Komisi by měla být svěřena pravomoc 
zejména ohledně rozhodnutí o produktech, 
které je zakázáno používat jako krmiva, 
povolení krmiv určených ke zvláštním 
účelům výživy, vypracování seznamu 
kategorií označení krmných surovin pro 
zvířata neurčená k produkci potravin, 
změny seznamu údajů dobrovolného 
označení, stanovení postupů osvědčování
krmiv vztahujících se také na dobrovolné 
označování a přizpůsobení příloh 
v důsledku vědeckého a technického 
vývoje. Protože uvedená opatření jsou 
obecného významu a jejich předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, a to i jeho doplněním, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 43
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) nařízení (ES) č. 1831/2003;

Or. es

Odůvodnění

Podmínky uvedené v tomto nařízení o uvádění krmiv na trh by neměly být v rozporu 
s podmínkami týkajícími se uvádění doplňkových látek na trh, které jsou stanoveny 
v jiných právních předpisech nebo vyvolávat právní nejistotu v této oblasti. 

Pozměňovací návrh 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplňkových 
látkách používaných ve výživě zvířat.

Or. de

Odůvodnění

Toto nařízení platí, aniž by bylo dotčeno nařízení 1831/2003 o doplňkových látkách 
používaných ve výživě zvířat. Zejména by podmínky uvádění na trh stanovené v tomto nařízení 
neměly ovlivnit podmínky uvádění doplňkových látek na trh, které jsou stanoveny v uvedených 
nařízeních, a neměly by vést k právní nejistotě. 
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Pozměňovací návrh 45
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 
28. června 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů1.
1 Úř. věst L 189, 20.7.2007, s. 1.

Or. es

Odůvodnění

Podmínky uvedené v tomto nařízení o uvádění krmiv na trh by neměly být v rozporu 
s podmínkami týkajícími se uvádění doplňkových látek na trh, které jsou stanoveny 
v jiných právních předpisech nebo vyvolávat právní nejistotu v této oblasti.

Pozměňovací návrh 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 
28. července 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů1;

1Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1

Or. de

Odůvodnění

Toto nařízení by mělo platit, aniž by bylo dotčeno nařízení 834/2007 o ekologické produkci. 
Zejména by neměly předpoklady týkající se uvádění produktů na trh ovlivňovat zvláštní 
předpoklady týkající se uvádění doplňkových látek na trh, které jsou předmětem uvedeného 
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nařízení, a neměly by vést ke vzniku právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se nevztahuje na vodu, 
buď přímo přijatou zvířaty nebo cíleně 
zapracovanou do krmiva.

3. Toto nařízení se nevztahuje na vodu, 
buď přímo přijatou zvířaty nebo cíleně 
zapracovanou do krmiva. Vztahuje se však 
na krmiva, která jsou určena k podávání 
prostřednictvím vody.

Or. de

Odůvodnění

Přestože se toto nařízení nevztahuje na vodu, nejrůznější krmiva se však zvířatům podávají 
přimíchána do vody. V tomto případě se jedná o používání krmiv, které je bezpodmínečně 
nutné zahrnout do předkládaného nařízení.

Pozměňovací návrh 48
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se nevztahuje na vodu, 
buď přímo přijatou zvířaty nebo cíleně 
zapracovanou do krmiva.

3. Toto nařízení se nevztahuje na vodu, 
buď přímo přijatou zvířaty nebo cíleně 
zapracovanou do krmiva. Nařízení se však 
vztahuje na krmiva, při jejichž přípravě se 
používá voda.

Or. es

Odůvodnění

Velké množství doplňkových látek se dobytku podává ve vodě. Je třeba, aby takové použití 
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krmiva (vymezení krmiva zahrnuje i doplňkové látky pro krmivo) spadalo do oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 49
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) „výživa podávaná orální cestou“: 
perorální podávání výrobků určených 
k výživě zvířat prostřednictvím trávícího 
ústrojí, s cílem pokrýt nutriční potřebu 
zvířete a/nebo udržet užitkovost zdravých 
zvířat.

Or. es

Odůvodnění

Soudobý chov hospodářských zvířat zahrnuje nejen používání tradičního krmiva, ale také 
aktivní či pasivní dodávání značného množství živin, které přispívají k výbornému 
fyziologickému stavu zvířat a zároveň k jejich dobrým životním podmínkám. Orální způsob 
podávání výživy všechny uvedené postupy zahrnuje, a proto by měl spadat do působnosti 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) „krmení zvířat orální cestou“: podání 
krmiva do zažívacího ústrojí zvířete 
tlamou s cílem pokrýt požadavky zvířete 
na výživu, resp. zachovat produktivitu 
průměrně zdravých zvířat;
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Or. de

Odůvodnění

Krmení zvířat orální cestou: Současná praxe krmení zvířat se neomezuje pouze 
na poskytování běžného krmiva, ale zahrnuje také pasivní či aktivní zásobování nejrůznějšími
živinami, které přispívají k dobrému fyziologickému a zdravotnímu stavu zvířat. Krmení zvířat 
orální cestou zahrnuje tyto nejrůznější způsoby, a je proto nutné je upravit v rámci tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 51
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) „krmná směs“: směs krmných surovin, 
obsahující doplňkové látky či nikoliv, která 
je určena ke krmení zvířat orální cestou ve 
formě kompletního nebo doplňkového 
krmiva;

(f) „krmná směs“: směs alespoň dvou 
krmných surovin, obsahující doplňkové 
látky či nikoliv, která je určena ke krmení 
zvířat orální cestou ve formě kompletního 
nebo doplňkového krmiva;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „krmná směs“: směs krmných surovin, 
obsahující doplňkové látky či nikoliv, která 
je určena ke krmení zvířat orální cestou 
ve formě kompletního nebo doplňkového 
krmiva;

f) „krmná směs“: směs alespoň dvou 
krmných surovin, obsahující doplňkové 
látky či nikoliv, která je určena ke krmení 
zvířat orální cestou ve formě kompletního 
nebo doplňkového krmiva;

Or. de
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Odůvodnění

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht möglich ist. 
Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als durch 
Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Pozměňovací návrh 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „kompletní krmivo“: krmná směs, která 
vzhledem ke svému složení pokrývá denní 
krmnou dávku;

g) „kompletní krmivo“: krmná směs, která 
vzhledem ke svému složení pokrývá denní 
krmnou dávku, jak je stanoveno v čl. 2 
odst. 2 písm. f) nařízení (ES) 
č. 1831/2003;

Or. de

Odůvodnění

V definici je nutné na denní krmnou dávku nahlížet v souladu s potřebami zvířete. Definici je 
proto nutné upravit tak, aby bylo zaručeno, že všechny složky budou uvedeny s ohledem na 
svou nutriční hodnotu. „Denní krmná dávka“ představuje celkové průměrné množství krmiva 
při 12% obsahu vlhkosti, které je denně nutné z hlediska zajištění potřeb zvířete určitého 
druhu, věku a výkonu.
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Pozměňovací návrh 54
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) „kompletní krmivo“: krmná směs, která 
vzhledem ke svému složení pokrývá denní 
krmnou dávku;

(g) „kompletní krmivo“: krmná směs, která 
vzhledem ke svému složení pokrývá denní 
krmnou dávku, jak je definována v čl. 2 
odst. 2 písm. f) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze 
dne 22. září 2003 o doplňkových látkách 
používaných ve výživě zvířat1;

1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

Or. en

Odůvodnění

In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs.

Pozměňovací návrh 55
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) „doplňkové krmivo“: krmná směs 
s nejméně jednou krmnou surovinou, 
která má vysoký obsah určitých látek, ale 
která vzhledem ke svému složení pokrývá 

(h) „doplňkové krmivo“: krmná směs, 
která má vysoký obsah určitých látek, ale 
která vzhledem ke svému složení pokrývá 
denní krmnou dávku pouze, je-li použita 
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denní krmnou dávku pouze, je-li použita 
v kombinaci s jinými krmivy;

v kombinaci s jinými krmivy;

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je„krmná směs“ vymezena označením „směs krmných surovin“, musí
doplňkové krmivo, které je rovněž považováno za krmnou směs, obsahovat více než jednu 
surovinu.

Pozměňovací návrh 56
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „doplněk výživy“: výrobek určený 
k výživě zvířat složený ze směsi doplňkové 
látky / doplňkových látek pro krmivo 
všech kategorií, s výjimkou kategorií 
uvedených v příloze IV kapitole 3 nařízení 
(ES) č. 183/2005, a/nebo výrobek složený 
z krmných surovin, jehož složení však 
nepostačuje pro denní krmnou dávku. Je 
určen ke snížení rostoucích nutričních 
požadavků zvířat, které mohou být 
dočasné a/nebo specifické povahy. Podává 
se samostatně či jako součást denní 
krmné dávky nebo ve vodě.

Or. es

Odůvodnění

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
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Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.

Pozměňovací návrh 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „doplňkové krmivo“: krmivo, které 
se skládá ze směsi doplňkových látek 
každé kategorie s výjimkou doplňkových 
látek uvedených v příloze IV 3. kapitoly 
nařízení (ES) č. 183/2005. Toto krmivo lze 
kromě toho přimísit do krmných surovin, 
vzhledem ke svému složení je však 
z hlediska denní krmné dávky 
nedostatečné. Cílem jeho podávání je 
přechodné pokrytí zvýšených, 
resp. zvláštních požadavků zvířete
na výživu. Podává se spolu s denní 
krmnou dávkou, nebo samostatně, 
příp. prostřednictvím vody;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „nosič“: látka, která se používá 
k rozpouštění, ředění, disperzi nebo jiné 
fyzikální úpravě doplňkové látky s cílem 
usnadnit manipulaci s doplňkovou látkou, 
její aplikaci nebo použití, aniž přitom 
ovlivňuje její technologickou funkci 

k) „nosič“: látka, která se používá 
k rozpouštění, ředění, disperzi nebo jiné 
fyzikální úpravě doplňkové látky s cílem 
usnadnit manipulaci s doplňkovou látkou, 
její aplikaci nebo použití;
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a aniž vykazuje jakýkoliv vlastní 
technologický účinek;

Or. es

Odůvodnění

Cílem změny je zjednodušit znění textu a zabránit chybám při jeho výkladu.

Pozměňovací návrh 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „nosič“: látka, která se používá 
k rozpouštění, ředění, disperzi nebo jiné 
fyzikální úpravě doplňkové látky s cílem 
usnadnit manipulaci s doplňkovou látkou, 
její aplikaci nebo použití, aniž přitom 
ovlivňuje její technologickou funkci 
a aniž vykazuje jakýkoliv vlastní 
technologický účinek;

k) „nosič“: látka, která se používá 
k rozpouštění, ředění, disperzi nebo jiné 
fyzikální úpravě doplňkové látky s cílem 
usnadnit manipulaci s doplňkovou látkou, 
její aplikaci nebo použití;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „šarže“ nebo „partie“: jednotka 
vyrobeného množství z jednoho výrobního 
zařízení za použití jednotných výrobních 
parametrů nebo řada takových jednotek, 
pokud jsou vyráběny kontinuálně 

o) „šarže“ nebo „partie“: identifikovatelné
množství krmiva, které vykazuje jednotné 
vlastnosti, jako je původ, druh, typ obalu, 
balírna, zasílatel nebo označení;
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a skladovány společně. Skládá 
se z identifikovatelného množství krmiva 
a vykazuje jednotné vlastnosti, jako je 
původ, druh, typ obalu, balírna, zasílatel 
nebo označení;

Or. de

Odůvodnění

Pokud je zajištěna prokazatelnost, měla by definice „šarže“ nebo „partie“ odpovídat běžné 
praxi v oblasti krmiv.

Pozměňovací návrh 61
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „šarže“ nebo „partie“: jednotka 
vyrobeného množství z jednoho výrobního 
zařízení za použití jednotných výrobních 
parametrů nebo řada takových jednotek, 
pokud jsou vyráběny kontinuálně 
a skladovány společně. Skládá 
se z identifikovatelného množství krmiva 
a vykazuje jednotné vlastnosti, jako je 
původ, druh, typ obalu, balírna, zasílatel 
nebo označení;

o) „šarže“ nebo „partie“: identifikovatelné
množství krmiva, které vykazuje jednotné 
vlastnosti, jako je původ, druh, typ obalu, 
balírna, zasílatel nebo označení; 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 62
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „označení“: opatření krmiva 
jakýmikoliv slovy, údaji, ochrannými 
známkami, obchodní značkou, 
vyobrazením nebo symbolem umístěním 
této informace na jakémkoliv prostředku, 
jako například na obalu, nádobě, 
oznámení, etiketě, dokladu, krčku, 
objímce nebo na internetu, které 
na takové krmivo odkazují nebo ho
provázejí;

p) „označení“: jakákoli slova, údaje, 
ochranné známky, obchodní značky, 
vyobrazení nebo symboly, týkající se 
krmiva, umístěné na obalu, dokladu, 
nádobě, oznámení, etiketě nebo přebalu, 
které krmivo provázejí.

Or. pl

Odůvodnění

Stanovení definice “jakéhokoli” označení by mohlo vest neúmyslně k tomu, že by předpis 
vyžadoval povinné označování, jež by bylo příliš široké a přestalo by splňovat základní účel 
označování, kterým je poskytování informací o výrobku spotřebiteli, aby se mohl rozhodnout.

Pozměňovací návrh 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „označení“: opatření krmiva 
jakýmikoliv slovy, údaji, ochrannými 
známkami, obchodní značkou, 
vyobrazením nebo symbolem umístěním 
této informace na jakémkoliv prostředku, 
jako například na obalu, nádobě, 
oznámení, etiketě, dokladu, krčku, objímce 
nebo na internetu, které na takové krmivo 

p) „označení“: jakákoliv slova, údaje, 
ochranné známky, obchodní značka, 
vyobrazení nebo symboly, které se 
vztahují na krmivo a jsou umístěny
na jakémkoliv obalu, dokladu, nádobě, 
oznámení, etiketě, krčku nebo objímce, 
které takové krmivo provázejí;
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odkazují nebo ho provázejí;

Or. de

Odůvodnění

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, das ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d.h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ 
in Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.

Pozměňovací návrh 64
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p) „označení“: opatření krmiva 
jakýmikoliv slovy, údaji, ochrannými 
známkami, obchodní značkou, 
vyobrazením nebo symbolem umístěním 
této informace na jakémkoliv prostředku, 

(p) „označení“: jakákoli slova, údaje, 
ochranné známky, obchodní značka, 
vyobrazení nebo symbol vztahující se ke 
krmivu a umístěné na jakémkoliv obalu,
dokladu, nádobě, oznámení, etiketě, krčku 
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jako například na obalu, nádobě, 
oznámení, etiketě, dokladu, krčku, objímce 
nebo na internetu, které na takové krmivo
odkazují nebo ho provázejí;

nebo objímce, které takové krmivo 
provázejí;

Or. en

Odůvodnění

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.
The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed. 
This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 

different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 
The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final 
Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.

Pozměňovací návrh 65
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „etiketa“: jakýkoliv štítek, značka, 
známka, obrazový nebo jiný způsob 
popisu, napsané, vytištěné, natištěné 
pomocí šablony, vyznačené, provedené 
jako reliéf nebo vytlačené na nádobě 
s krmivem nebo k ní připevněné;

q) „etiketa“: jakýkoliv štítek, značka, 
známka, obrazový nebo jiný způsob 
popisu, napsané, vytištěné, natištěné 
pomocí šablony, vyznačené, provedené 
jako reliéf nebo vytlačené na nádobě 
s krmivem nebo k ní připevněné, nebo 
informace v jakékoliv formě týkající se 
krmiva nebo poskytovaná spolu 
s krmivem.

Or. es
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Odůvodnění

Pojem označení, jak jej definuje toto nařízení, uznává skutečnost, že štítek upevněný na 
nádobě tvoří pouze část z celkového množství informací, které prodejce poskytuje zákazníkovi. 
Aby se zlepšilo předávání informací a jasněji vymezilo jejich používání, je třeba přijmout 
určitá doplňková opatření.

Pozměňovací návrh 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „etiketa“: jakýkoliv štítek, značka, 
známka, obrazový nebo jiný způsob 
popisu, napsané, vytištěné, natištěné 
pomocí šablony, vyznačené, provedené 
jako reliéf nebo vytlačené na nádobě 
s krmivem nebo k ní připevněné;

q) „etiketa“: jakýkoliv štítek, značka, 
známka, obrazový nebo jiný způsob 
popisu, napsané, vytištěné, natištěné 
pomocí šablony, vyznačené, provedené 
jako reliéf nebo vytlačené na nádobě 
s krmivem nebo k ní připevněné či jakýkoli 
nosič dat, který na takové krmivo 
odkazuje nebo ho doprovází;

Or. de

Odůvodnění

Etiketa: Koncepce označování, která se používá v tomto nařízení, je založena na tom, 
že etiketa umístěná na krmivu představuje pouze část informací, které dodavatel svým 
zákazníkům podává. Aby bylo možné zdokonalit tok informací a zákazníky, kterým je označení 
krmiva určeno, informovat cíleněji, je nutné využít řadu dodatečných prostředků. Definici 
etikety je potřeba upravit tak, aby odpovídala definici označení.
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Pozměňovací návrh 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) „první uvedení na trh“: první uvedení 
krmiva na trh po jeho výrobě či dovozu.

Or. de

Odůvodnění

První uvedení na trh: Tato zásada, která byla poprvé uplatněna v nařízení 1831/2003 
o doplňkových látkách, se ukázala jako účinný prostředek, pomocí něhož lze dostát 
odpovědnosti a právním závazkům s ohledem na spletité vztahy mezi výrobou krmiv 
a živočišnou výrobou. Schválení této definice je důležité z hlediska jasného stanovení oblastí 
odpovědnosti různých firem vyrábějících krmiva.

Pozměňovací návrh 68
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) „první uvedení na trh“: první uvedení 
krmiva na trh od jeho výroby či dovozu.

Or. es

Odůvodnění

Pojem „první uvedení na trh“, který byl poprvé zaveden nařízením 1831/2003 
o doplňkových látkách ve výživě zvířat, je v nesmírně složitém řetězci hospodářských subjektů 
v oblasti výrobků určených pro výživu zvířat cenným nástrojem pro řízení právní 
odpovědnosti. Začlenění této definice je důležité proto, aby bylo možno jasně vymezit 
odpovědnost hospodářských subjektů v řetězci.
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Pozměňovací návrh 69
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) „první uvedení na trh“: počáteční 
uvedení krmiva na trh po jeho výrobě 
nebo dovozu

Or. it

Odůvodnění

V čl. 5 odst. 2 a v čl. 12 odst. 1 je pojem „osoba odpovídající za uvedení na trh“ vhodnější 
než „výrobce“ s odkazem na osobu, která nese odpovědnost podle článků 17, 18 a 20 
potravinového práva (nařízení ES č. 178/2002), protože zahrnuje i případ dovezeného krmiva, 
za něž nese odpovědnost dovozce, a nikoli výrobce. Musí však být definován pojem „prvního 
uvedení na trh“. Navrhovaná definice je založena na definici uvedené v článku 2 nařízení ES 
č. 1831/2003 (o přídatných látkách určených k výživě zvířat).

Pozměňovací návrh 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je zdravé, nefalšované, vhodné pro daný 
účel a v obchodovatelné jakosti;

a) je zdravé, nefalšované, vhodné pro daný 
účel a v obchodovatelné jakosti;

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 71
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) je zdravé, nefalšované, vhodné pro 
daný účel a v obchodovatelné jakosti;

(a) je zdravé, nefalšované, vhodné pro 
daný účel a v obchodovatelné jakosti;

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 72
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci krmiva zpřístupní orgánům 
odpovědným za provádění úředních 
kontrol jakékoliv informace týkající se 
složení nebo uvedených vlastností krmiva, 
které uvádějí na trh, jež umožňují ověření 
správnosti informací uvedených 
v označení.

2. Osoba odpovědná za uvedení krmiva na 
trh zpřístupní orgánům odpovědným za 
provádění úředních kontrol jakékoliv 
informace týkající se složení nebo 
uvedených vlastností krmiva, které uvádějí 
na trh, jež umožňují ověření správnosti 
informací uvedených v označení.

Or. es

Odůvodnění

Pokud jde o osobu, na niž se vztahují povinnosti stanovené v článcích 17, 18 a 20 nařízení 
(ES) č. 178/2002, je pojem „uvedení na trh“ vhodnější než pojem „výrobce“, neboť tyto 
povinnosti musí plnit dovozce, nikoliv výrobce krmiva.
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Pozměňovací návrh 73
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci krmiva zpřístupní orgánům 
odpovědným za provádění úředních 
kontrol jakékoliv informace týkající se 
složení nebo uvedených vlastností 
krmiva, které uvádějí na trh, jež 
umožňují ověření správnosti informací 
uvedených v označení.

2. Osoba odpovídající za první uvedení 
na trh zpřístupní orgánům 
odpovědným za provádění úředních 
kontrol jakékoliv informace týkající se 
složení nebo uvedených vlastností 
krmiva, které uvádějí na trh, jež 
umožňují ověření správnosti informací 
uvedených v označení.

Or. it

Odůvodnění

Pojem „prvního uvedení na trh “je vhodnější, neboť zahrnuje i případ dovezeného krmiva, 
pro něž je odpovědnou osobou podle článků 17, 18  a 20 potravinového práva (nařízení (ES) 
č. 178/2002) dovozce, a nikoli výrobce krmiva.

Pozměňovací návrh 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci krmiva zpřístupní orgánům 
odpovědným za provádění úředních 
kontrol jakékoliv informace týkající se 
složení nebo uvedených vlastností krmiva, 
které uvádějí na trh, jež umožňují ověření 
správnosti informací uvedených 
v označení.

2. Osoba odpovědná za první uvedení 
na trh zpřístupní orgánům odpovědným 
za provádění úředních kontrol jakékoliv 
informace týkající se složení nebo 
uvedených vlastností krmiva, které uvádí
na trh, jež umožňují ověření správnosti 
informací uvedených v označení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 75
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci krmiva zpřístupní orgánům 
odpovědným za provádění úředních 
kontrol jakékoliv informace týkající se 
složení nebo uvedených vlastností krmiva, 
které uvádějí na trh, jež umožňují ověření 
správnosti informací uvedených v 
označení.

2. Krmivářské podniky odpovědné za 
údaje v označení, jak stanoví článek 12,
zpřístupní orgánům odpovědným za 
provádění úředních kontrol jakékoliv 
informace týkající se složení nebo 
uvedených vlastností krmiva, které uvádějí 
na trh, jež umožňují ověření správnosti 
informací uvedených v označení.

Or. en

Odůvodnění

Změna je v zájmu vyjasnění. Návrh v článku 12 jasně stanoví odpovědnost, pokud jde o 
označení. Z důvodu soudržnosti by měl čl. 5 odst. 2 tuto odpovědnost odrážet.

Pozměňovací návrh 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány mohou informace 
sdělené podle odstavce 2 předat 
spotřebiteli, pokud se po zvážení 
odůvodněných zájmů výrobců 
a spotřebitelů domnívají, že je toto předání 
informací opodstatněné. Příslušný orgán 
může případně podmínit předání 
informací podepsáním prohlášení 
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o důvěrném charakteru informací.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 11 byl po diskuzi ve výboru pozměněn. 
Tímto způsobem musí být zachováno otevřené prohlášení o složkách krmných směsí s cílem 
zajistit v případě důvodného podezření přístup k těmto informacím, i když uvádění údajů na 
etiketě je pouze dobrovolné.

Pozměňovací návrh 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 6 – hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zákaz Zakázané látky

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 6 – hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zákaz Zakázané suroviny

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S přihlédnutím zejména k vědeckým 
důkazům, technologickému pokroku, 
oznámením v rámci systému včasné 
výměny informací pro potraviny a krmiva 
nebo výsledkům úředních kontrol podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 Komise přijme 
seznam surovin, jejichž uvádění na trh 
nebo použití pro účely výživy zvířat je 
zakázáno.

2. S přihlédnutím zejména k vědeckým 
důkazům, technickému pokroku, 
oznámením v rámci systému včasné 
výměny informací pro potraviny a krmiva 
nebo výsledkům úředních kontrol podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 Komise přijme 
seznam surovin uvedených v příloze IIa, 
jejichž uvádění na trh nebo použití 
pro účely výživy zvířat je zakázáno.

Or. de

Odůvodnění

Seznam zakázaných látek by měl být zahrnut do samotného nařízení, jako je tomu v případě 
seznamu použitelných surovin, a neměl by se uvádět zvlášť jako samostatný text (t.č. 
rozhodnutí 2004/217).

Pozměňovací návrh 80
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S přihlédnutím zejména k vědeckým 
důkazům, technologickému pokroku, 
oznámením v rámci systému včasné 
výměny informací pro potraviny a krmiva 
nebo výsledkům úředních kontrol podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 Komise přijme 
seznam surovin, jejichž uvádění na trh 
nebo použití pro účely výživy zvířat je 
zakázáno.

2. S přihlédnutím zejména k vědeckým 
důkazům, technologickému pokroku, 
oznámením v rámci systému včasné 
výměny informací pro potraviny a krmiva 
nebo výsledkům úředních kontrol podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 Komise přijme 
seznam surovin, jejichž uvádění na trh 
nebo použití pro účely výživy zvířat je 
zakázáno, obsažený v příloze IIa.
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Or. en

Odůvodnění

Seznam zakázaných surovin by měl být zahrnut do hlavní části nařízení formou přílohy, jak je 
tomu dále v případě seznamu hlavních používaných surovin, a neměl by figurovat v jiném 
textu (v současné době v rozhodnutí 2004/217).

Pozměňovací návrh 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Artikel 6a
Stanovení mezních hodnot nečistot 

Nehledě na ustanovení směrnice 
2002/32/ES může Komise stanovit mezní 
hodnoty nečistot vznikajících 
při výrobním procesu. Přihlíží přitom 
k nejnovějším vědeckým poznatkům, 
technickému pokroku, oznámením 
v rámci systému včasné výměny informací 
pro potraviny a krmiva a k výsledkům 
úředních kontrol podle nařízení (ES) 
č. 882/2004.
Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, 
se přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 29 odst. 4.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 13 byl po diskuzi ve výboru pozměněn. 
Nejvyšší hodnoty nečistot vznikajících při výrobním procesu musejí být podle návrhu Komise 
na odpovědnost výrobce stanoveny v katalogu (viz přílohu I). Jelikož mohou mít tyto nečistoty 
případně vliv na bezpečnost potravin, měla by Komise stanovit jejich mezní hodnoty 
a zákonodárce by měl provádět kontrolu.
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Pozměňovací návrh 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byly dotčeny podmínky užití 
stanovené v nařízení, kterým se příslušná 
doplňková látka povoluje, nesmí 
doplňkové krmivo obsahovat doplňkové 
látky zapracované v obsahu více než 
100krát vyšším než příslušný stanovený 
maximální obsah v kompletním krmivu 
nebo pětkrát vyšším v případě 
kokcidiostatik a histomonostatik.

Aniž by byly dotčeny podmínky užití 
stanovené v nařízení, kterým se příslušná 
doplňková látka povoluje, nesmí 
doplňkové krmivo obsahovat doplňkové 
látky zapracované v obsahu více než 
50krát vyšším než příslušný stanovený 
maximální obsah v kompletním krmivu 
nebo pětkrát vyšším v případě 
kokcidiostatik a histomonostatik. 
Doplňkové krmivo obsahující více než 
50násobek a méně než 100násobek 
nejvyšší povolené hodnoty doplňkových 
látek lze v ojedinělých případech použít 
po přivolání veterináře. 

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 15 byl doplněn po diskuzi s Komisí. 
U příliš koncentrovaných doplňkových krmiv existuje nebezpečí chybného dávkování 
doplňkových látek. To platí nejen pro kokcidiostatika a histomonostatika. Výjimky týkající se 
vyšších dávek doplňkového krmiva musí doporučit veterinář. Používání premixů, jejich 
koncentrace může překračovat tyto hodnoty, vyžaduje schválení provozu podle článku 10 
nařízení (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv. 
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Pozměňovací návrh 83
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byly dotčeny podmínky užití 
stanovené v nařízení, kterým se příslušná 
doplňková látka povoluje, nesmí 
doplňkové krmivo obsahovat doplňkové 
látky zapracované v obsahu více než 
100krát vyšším než příslušný stanovený 
maximální obsah v kompletním krmivu 
nebo pětkrát vyšším v případě 
kokcidiostatik a histomonostatik.

Aniž by byly dotčeny podmínky užití 
stanovené v nařízení, kterým se příslušná 
doplňková látka povoluje, nesmí 
doplňkové krmivo, jako jsou kbelíkové lizy 
obsahující minerály, obsahovat doplňkové 
látky zapracované v obsahu více než 
100krát vyšším než příslušný stanovený 
maximální obsah v kompletním krmivu 
nebo pětkrát vyšším v případě 
kokcidiostatik a histomonostatik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Aniž by byly dotčeny podmínky užití 
stanovené v nařízení, kterým se příslušná 
doplňková látka povoluje, nesmí 
doplňkové krmivo obsahovat doplňkové 
látky zapracované v obsahu více než 
100krát vyšším než příslušný stanovený 
maximální obsah v kompletním krmivu 
nebo pětkrát vyšším v případě 
kokcidiostatik a histomonostatik.

8. Aniž by byly dotčeny podmínky užití 
stanovené v nařízení, kterým se příslušná 
doplňková látka povoluje, nesmí 
doplňkové krmivo obsahovat doplňkové 
látky zapracované v obsahu více než 
50krát vyšším než příslušný stanovený 
maximální obsah v kompletním krmivu 
nebo pětkrát vyšším v případě 
kokcidiostatik a histomonostatik. 
V jednotlivých případech lze na základě 
schválení zvěrolékaře použít 
v koncentrovaných krmných směsích vyšší 
množství doplňkových látek, které však 
nepřesahuje 100-násobek maximálního 
obsahu doplňkových látek v kompletním 
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krmivu.

Or. pl

Odůvodnění

Zpravodaj Graefe zu Baringdorf navrhuje snížit maximální obsah doplňkových látek 
v doplňkovém krmivu na 50-násobek a v případě kokcidiostatik a histomonostatik 
na pětinásobek,přičemž by odpovědný veterinář mohl výrobnímu závodu, který by o to 
projevil zájem, vydat individuální povolení k navýšení obsahu doplňkových látek 
v doplňkovém krmivu v závislosti na technických možnostech podniku. V pozměňovacím 
návrhu však není uvedeno, do jaké hodnoty. Proto navrhuje změnit poslední větu 
pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 85
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Uvedení doplňků výživy na trh

Výroba, distribuce a používání doplňků 
výživy se upraví podle předpisů 
stanovených v kodexu Společenství pro 
postupy, který bude přijat v souladu 
s tímto nařízením. Tento kodex zohlední 
především složení, navrhované použití 
a způsob upotřebení doplňkové výživy 
s ohledem na požadavky nařízení (ES) 
č. 183/2005.

Or. es

Odůvodnění

Doplňky výživy se svými znaky odlišují od ostatních krmiv: mají jedinečné složení 
a způsob upotřebení, a proto by měly být začleněny do odpovídajícího právního rámce. 
Jakmile budou právně uznány zavedením definice v tomto nařízení, bude se na ně vztahovat 
kodex Společenství pro postupy, který bude vytvořen podle stejných pravidel, podle nichž se 
vytvářejí ostatní kodexy stanovené v tomto nařízení.
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Pozměňovací návrh 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud má Komise na základě 
dostupných vědeckých a technických 
informací důvody se domnívat, že užití 
specifického krmiva popřípadě 
nesplňuje zvláštní účel výživy, k němuž 
je určeno, nebo může mít nepříznivé 
účinky na zdraví zvířat, zdraví lidí, 
životní prostředí a dobré životní 
podmínky zvířat, předá společně 
s dokumentací do tří měsíců žádost 
o posouzení Evropskému úřadu 
pro bezpečnost potravin (dále jen 
„úřad“). Úřad vydá své stanovisko 
do šesti měsíců od obdržení žádosti. 
Tato lhůta se prodlouží, kdykoliv úřad 
po žadateli požaduje doplňkové 
informace.

4. Pokud má výbor uvedený v článku 29
na základě dostupných vědeckých 
a technických informací důvody 
se domnívat, že užití specifického 
krmiva popřípadě nesplňuje zvláštní 
účel výživy, k němuž je určeno, nebo 
může mít nepříznivé účinky na zdraví 
zvířat, zdraví lidí, životní prostředí 
a dobré životní podmínky zvířat, 
Komise předá v souladu s regulativním 
postupem podle čl. 29 odst. 3 společně 
s dokumentací do tří měsíců žádost 
o posouzení Evropskému úřadu 
pro bezpečnost potravin (dále jen 
„úřad“). Úřad vydá své stanovisko 
do šesti měsíců od obdržení žádosti. 
Tato lhůta se prodlouží, kdykoliv úřad 
po žadateli požaduje doplňkové 
informace.

Or. de

Odůvodnění

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.

Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.
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Pozměňovací návrh 87
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud má Komise na základě 
dostupných vědeckých a technických 
informací důvody se domnívat, že užití 
specifického krmiva popřípadě nesplňuje 
zvláštní účel výživy, k němuž je určeno, 
nebo může mít nepříznivé účinky na zdraví 
zvířat, zdraví lidí, životní prostředí a dobré 
životní podmínky zvířat, předá společně 
s dokumentací do tří měsíců žádost o 
posouzení Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). 
Úřad vydá své stanovisko do šesti měsíců 
od obdržení žádosti. Tato lhůta se 
prodlouží, kdykoliv úřad po žadateli 
požaduje doplňkové informace.

4. Pokud má výbor uvedený v článku 29 na 
základě dostupných vědeckých a 
technických informací důvody se 
domnívat, že užití specifického krmiva 
popřípadě nesplňuje zvláštní účel výživy, 
k němuž je určeno, nebo může mít 
nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví 
lidí, životní prostředí a dobré životní 
podmínky zvířat, předá Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 29 odst. 3 
společně s dokumentací do tří měsíců 
žádost o posouzení Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).
Úřad vydá své stanovisko do šesti měsíců 
od obdržení žádosti. Tato lhůta se 
prodlouží, kdykoliv úřad po žadateli 
požaduje doplňkové informace.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajův pozměňovací návrh 16 má za cíl udělit všem členským státům jednotlivě právo na 
předložení dokumentace k zvláštnímu účelu výživy. 
V zájmu sladění právních předpisů EU a zajištění účasti všech členských států na diskusi před tím, než 
je dokumentace předložena úřadu EFSA, by členské státy měly mít právo doporučit její předložení 
úřadu EFSA, přičemž rozhodnutí o tomto předložení by měl přijmout Stálý výbor pro potravinový 
řetězec a zdraví zvířat. 
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Pozměňovací návrh 88
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 11– odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je krmivo nabízeno k prodeji 
komunikačními prostředky na dálku podle 
definice v článku 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES, uvedou se 
údaje povinného označení požadované 
tímto nařízením na materiálu podporujícím 
prodej na dálku.

3. Pokud je krmivo nabízeno k prodeji 
komunikačními prostředky na dálku podle 
definice v článku 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES, uvedou se 
údaje povinného označení požadované 
tímto nařízením na materiálu podporujícím 
prodej na dálku nebo se poskytnou jiným 
vhodným způsobem. Údaje uvedené v čl. 
15 písmenech d), e) a f) a v čl. 17 
písmenech d) a e) budou však povinné 
pouze v okamžiku dodání.

Or. es

Odůvodnění

V případě prodeje na dálku jsou krmiva většinou prodávána před jejich samotnou výrobou, 
proto nejsou v době prodeje k dispozici přesné informace uváděné 
v označení (např. číslo šarže, čistá hmotnost nebo doba trvanlivosti). Kromě toho se může 
složení krmiv měnit v závislosti na různých faktorech, a proto není možné poskytnout přesnou 
informaci o jejich složení, s výjimkou případů kdy je toto složení předem smluvně stanoveno 
prodejcem a kupujícím. 

Pozměňovací návrh 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je krmivo nabízeno k prodeji 
komunikačními prostředky na dálku podle 
definice v článku 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES, uvedou 
se údaje povinného označení požadované 
tímto nařízením na materiálu 

3. Pokud je krmivo nabízeno k prodeji 
komunikačními prostředky na dálku podle 
definice v článku 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES, uvedou 
se údaje povinného označení požadované 
tímto nařízením na informačním materiálu 
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podporujícím prodej na dálku. podporujícím prodej na dálku, příp. 
budou dány k dispozici pomocí jiného 
vhodného prostředku. V každém případě 
je poskytování údajů podle čl. 15 písm. d), 
e) a f) a podle čl. 17 písm. d) a e) závazné 
až v době dodání krmiva.

Or. de

Odůvodnění

Ve zvláštním případě prodeje uskutečněného pomocí komunikačního prostředku na dálku 
se krmivo velmi často prodává, ještě než je vyrobeno. Proto v době objednávky nejsou 
k dispozici všechny údaje uváděné na označení. To se týká zejména čísla šarže, čisté 
hmotnosti a doby trvanlivosti. Kromě toho není možné v době závazné objednávky / nákupu 
stanovit přesné složení, protože krmné směsi se optimalizují podle aktuálního stavu, čímž se 
jejich složení čas od času mění, ledaže by si kupující s prodávajícím dohodl určité složení.

Pozměňovací návrh 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 12– odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce krmiva je odpovědný za údaje 
v označení a zajistí jejich přítomnost 
a věcnou přesnost.

1. Osoba odpovědná za první uvedení 
na trh odpovídá za údaje v označení 
a zajistí jejich přítomnost a věcnou 
přesnost.

Or. de

Odůvodnění

Je vhodnější řídit se zásadou „osoby odpovědné za první uvedení na trh“, protože se vztahuje 
i na případ krmiv z dovozu, za něž je podle čl. 17, 18 a 20 základního nařízení o potravinách 
(nařízení (ES) č. 178/2002) odpovědný dovozce, nikoli výrobce.
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Pozměňovací návrh 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoba odpovědná za označení poskytne 
na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď 
na základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh.

b) osoba odpovědná za označení poskytne 
na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď 
na základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh. 
Po uvedení krmiva na trh mají 
spotřebitelé právo obdržet od příslušných 
orgánů souhrnné odůvodnění nebo mají 
v případě důvodného podezření 
na klamavé tvrzení právo orgány vyzvat, 
aby jim toto odůvodnění výrobce předložil.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 18 byl po diskuzi ve výboru pozměněn. 
Informace uváděné v reklamě a tvrzení musejí být ověřitelné. Bylo by vhodné, aby vědecké 
odůvodnění těchto informací nebylo nařizováno obecně, ale pouze na vyžádání příslušných 
orgánů. Spotřebitel by však měl mít také možnost obdržet od orgánu dostatečný důkaz, popř. 
orgány vyzvat, aby výrobce důkaz předložil.

Pozměňovací návrh 92
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoba odpovědná za označení poskytne 
na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď na 

b) osoba odpovědná za označení poskytne 
na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď na 
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základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh.

základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu, který bude 
podroben vědeckému přezkoumání.
Vědecké odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh.
Aby byla zajištěna odpovídající vědecká 
kvalita a harmonizované provádění, 
vypracuje Komise obecné pokyny pro 
přípravu těchto odůvodnění a potřebné 
dokumentace. Tyto pokyny musí rovněž 
obsahovat postupy hodnocení odůvodnění 
během kontrol prováděných příslušnými 
orgány a budou přijaty v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 29 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

V rámci větší transparentnosti je důležité, aby Komise vypracovala obecné pokyny pro 
stanovení nezbytných standardů, které by odůvodňovaly tvrzení týkající se krmných surovin. Z 
hlediska řádného fungování jednotného trhu by možnost, že by výklad a provádění byly pouze 
v pravomoci orgánů členských států (a v praxi krajských / místních orgánů), nebyla vhodná.

Pozměňovací návrh 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoba odpovědná za označení poskytne 
na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď 
na základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh. 

b) osoba odpovědná za označení poskytne 
na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď 
na základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu, které lze podrobit 
vědeckému přezkoumání. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh. 
S cílem zajistit přiměřenou kvalitu 
z vědeckého hlediska a jednotné 
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uplatňování Komise vypracuje pokyny 
týkající se vědeckého odůvodnění a jeho 
dokumentace. Tyto pokyny by měly 
obsahovat i postup při hodnocení 
vědeckého odůvodnění ze strany 
příslušných orgánů. Pokyny se stanoví 
poradním postupem podle čl. 29 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).
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Pozměňovací návrh 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoba odpovědná za označení poskytne 
na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď 
na základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh. 

b) osoba odpovědná za označení poskytne 
na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď 
na základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh. 
Spotřebitelé mají právo získat 
od příslušných orgánů potvrzení o tom, 
že jim bylo předloženo vědecké 
odůvodnění pravdivosti uvedeného 
tvrzení.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 18 předložený zpravodajem má za cíl přiznat spotřebiteli právo žádat 
od příslušných orgánů vědecké důkazy potvrzující uváděná tvrzení.
Tyto vědecké důkazy jsou však zvláště z hlediska chovatelů domácích zvířat příliš odborné, a 
co je ještě důležitější, opírají se o výsledky nákladného výzkumu a z důvodu práv duševního 
vlastnictví podléhají často požadavku na zachování důvěrnosti.
Příslušné orgány musejí proto na žádost spotřebitele potvrdit, že jim osoba odpovědná 
za označení předložila požadované vědecké důkazy.

Pozměňovací návrh 95
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) osoba odpovědná za označení poskytne (b) osoba odpovědná za označení poskytne 
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na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď na 
základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh.

na žádost příslušného orgánu vědecké 
odůvodnění pravdivosti tvrzení, buď na 
základě veřejně dostupných vědeckých 
důkazů nebo prostřednictvím doloženého 
podnikového výzkumu. Vědecké 
odůvodnění musí být k dispozici 
v okamžiku, kdy je krmivo uvedeno na trh. 
Spotřebitelé mají právo získat od 
příslušného orgánu potvrzení, že toto 
tvrzení je vědecky podložené.

Or. en

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu 18 zpravodaj zamýšlí udělit spotřebiteli právo získat od příslušného 
orgánu pro daná tvrzení vědecké odůvodnění.  
Takové vědecké odůvodnění je zejména pro majitele domácích zvířat ve většině případů příliš 
technické. Ještě důležitější je, že takové odůvodnění je založeno na nákladném výzkumu a jeho 
důvěrný charakter často podkopává práva duševního vlastnictví. 
Příslušný orgán proto zákazníkovi na jeho žádost potvrdí, že osoba odpovědná za označení 
poskytla orgánu vědecké odůvodnění.

Pozměňovací návrh 96
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V případě, že by bylo tvrzení spojeno 
nebo bylo možné jej spojit s vlastní funkcí 
doplňkové látky (jak ji definuje příloha I 
nařízení č. 1831/2003), je třeba považovat 
přítomnost doplňkové látky v krmivu 
v účinné koncentraci za dostatečné 
odůvodnění pravdivosti tvrzení. Pokud by 
nebylo možné dané tvrzení spojit s vlastní 
funkcí doplňkové látky, bude hodnocení 
jeho odůvodnění provedeno v souladu 
s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze 
dne 25. dubna 2008 o prováděcích 
pravidlech nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. 1832/2003, 
pokud jde o vypracování, podávání žádostí 
a vyhodnocování a povolování 
doplňkových látek1.
1 Úř. věst L 133, 22.5.2008, s. 1.

Or. es

Odůvodnění

Tvrzení, že jde o „doplňkovou látku“, se bude moci vztahovat na krmnou surovinu pouze 
tehdy, bude-li doloženo informací o bezpečnosti a účinnosti na úrovni totožné 
s tou, která je vyžadována pro doplňkové látky. V případě, že bude tvrzení založeno na 
doplňkové látce, která se bude v krmivu vyskytovat v odpovídající míře, nebude zapotřebí 
žádné další odůvodnění.

Pozměňovací návrh 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Pokud se tvrzení vztahuje nebo může 
vztahovat na jednu z funkcí doplňkových 
látek v souladu s funkčními skupinami 
uvedenými v příloze I nařízení (ES) 
č. 1831/2003, považuje se přítomnost 
doplňkové látky v účinné koncentraci 
za dostatečné odůvodnění pravdivosti 
uvedeného tvrzení. Pokud se tvrzení 
týkající se této funkce opírá o něco jiného 
než o doplňkovou látku, provede se 
hodnocení vědeckého odůvodnění 
uvedeného tvrzení v souladu s nařízením 
Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 
2008 o prováděcích pravidlech k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1831/2003, pokud jde o vypracování 
a podávání žádostí a vyhodnocování 
a povolování doplňkových látek1.

1 Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1.
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Or. de

Odůvodnění

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Pozměňovací návrh 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen odstavec 1, tvrzení 
týkající se optimalizace výživy a podpory 
nebo ochrany fyziologických podmínek 
jsou povolena, pokud se nezakládají 
na farmakologické nebo imunologické 
činnosti.

2. Aniž by byl dotčen odstavec 1, tvrzení 
týkající se optimalizace výživy a podpory 
nebo ochrany fyziologických podmínek 
jsou povolena.

Or. de
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Odůvodnění

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Pozměňovací návrh 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje povinného označení se uvedou 
v úplnosti na nápadném místě na obalu, 
nádobě nebo na nich upevněné etiketě 
viditelně, jasně čitelně a nesmazatelně, 
alespoň v jazyce nebo v jednom z úředních 
jazyků členského státu, v němž je krmivo 
uváděno na trh. 

1. V případě prodeje krmiva provozovateli 
krmivářského podniku se údaje povinného 
označení kupujícímu sdělí nejvhodnějším 
způsobem. Tyto údaje se uvedou čitelně 
a srozumitelně alespoň v jazyce nebo 
v jednom z úředních jazyků členského 
státu, v němž je krmivo uváděno na trh. 

Or. de
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Odůvodnění

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Pozměňovací návrh 100
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje povinného označení se uvedou
v úplnosti na nápadném místě na obalu, 
nádobě nebo na nich upevněné etiketě 
viditelně, jasně čitelně a nesmazatelně, 
alespoň v jazyce nebo v jednom z úředních 
jazyků členského státu, v němž je krmivo 
uváděno na trh.

1. V případě, že bude krmivo prodáno 
provozovateli v oblasti krmiv, uvedou se
údaje povinného označení určené 
kupujícímu vhodným způsobem, čitelně 
a srozumitelně, alespoň v jazyce nebo 
v jednom z úředních jazyků členského 
státu, v němž je krmivo uváděno na trh.

Or. es

Odůvodnění

V případě, že bude krmivo prodáno osobě, která není provozovatelem v oblasti krmiv (např. 
soukromá osoba), bude údaj uvedený na etiketě upevněn na nádobě; to by ovšem nebylo 
zapotřebí v případě obchodních účelů (provozovatel v oblasti krmiv). V posledním zmíněném 
případě bude údaj označení uveden co nejvhodnějším způsobem.
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Pozměňovací návrh 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje povinného označení se uvedou 
v úplnosti na nápadném místě na obalu, 
nádobě nebo na nich upevněné etiketě 
viditelně, jasně čitelně a nesmazatelně, 
alespoň v jazyce nebo v jednom z úředních 
jazyků členského státu, v němž je krmivo 
uváděno na trh. 

1. Údaje povinného označení se uvedou 
v úplnosti na nápadném místě na obalu, 
nádobě nebo na nich upevněné etiketě, 
případně v průvodních dokumentech, 
viditelně, jasně čitelně a nesmazatelně, 
alespoň v jazyce nebo v jednom z úředních 
jazyků členského státu, v němž je krmivo 
uváděno na trh. 

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem je dosaženo souladu s čl. 14 odst. 2.

Pozměňovací návrh 102
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje povinného označení se uvedou 
v úplnosti na nápadném místě na obalu, 
nádobě nebo na nich upevněné etiketě 
viditelně, jasně čitelně a nesmazatelně, 
alespoň v jazyce nebo v jednom z úředních 
jazyků členského státu, v němž je krmivo 
uváděno na trh. 

1. Údaje povinného označení se uvedou 
v úplnosti na nápadném místě na obalu, 
nádobě nebo na nich upevněné etiketě, 
případně v doprovodné dokumentaci, tam, 
kde je to běžné, viditelně, jasně čitelně 
a nesmazatelně, alespoň v jazyce nebo 
v jednom z úředních jazyků členského 
státu, v němž je krmivo uváděno na trh.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje povinného označení musí být 
snadno identifikovatelné a nesmí být 
zakryty žádnou jinou informací. Musí být 
znázorněny v barvě, písmu a ve velikosti, 
které nezakrývají nebo nezdůrazňují 
žádnou část informací, s výjimkou případů, 
kdy je cílem takového odlišení upozornit 
na pokyny pro bezpečné zacházení. 

2. V případě prodeje krmiva jiné osobě než 
provozovateli krmivářského podniku 
se údaje povinného označení uvedou 
v úplnosti na nápadném místě na obalu, 
nádobě nebo na nich upevněné etiketě 
viditelně, jasně čitelně a nesmazatelně, 
případně na přiloženém listu, alespoň 
v jazyce nebo v jednom z úředních jazyků 
členského státu, v němž je krmivo uváděno 
na trh. Údaje povinného označení musí být 
snadno identifikovatelné a nesmí být 
zakryty žádnou jinou informací. Musí být 
znázorněny v barvě, písmu a ve velikosti, 
které nezakrývají nebo nezdůrazňují žádnou 
část informací, s výjimkou případů, kdy je 
cílem takového odlišení upozornit 
na pokyny pro bezpečné zacházení. 

Or. de

Odůvodnění

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
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muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Pozměňovací návrh 104
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje povinného označení musí být 
snadno identifikovatelné a nesmí být 
zakryty žádnou jinou informací. Musí být 
znázorněny v barvě, písmu a ve velikosti, 
které nezakrývají nebo nezdůrazňují 
žádnou část informací, s výjimkou případů, 
kdy je cílem takového odlišení upozornit 
na pokyny pro bezpečné zacházení.

2. V případě, že bude krmivo prodáno 
osobě, která není provozovatelem v oblasti 
krmiv, budou údaje povinného označení 
uvedeny v úplnosti na nápadném místě na 
obalu, nebo nádobě nebo na nich 
upevněné etiketě viditelně, jasně čitelně 
a nesmazatelně, anebo v dokumentu 
dostupném v jazyce členského státu, 
v němž je místo prodeje. Údaje povinného 
označení musí být snadno identifikovatelné 
a nesmí být zakryty žádnou jinou 
informací. Musí být znázorněny v barvě, 
písmu a ve velikosti, které nezakrývají 
nebo nezdůrazňují žádnou část informací, 
s výjimkou případů, kdy je cílem takového 
odlišení upozornit na pokyny pro bezpečné 
zacházení.

Or. es

Odůvodnění

Viz pozměněné odůvodnění k čl. 14 odst. 1
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Pozměňovací návrh 105
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Specifikace požadavků stanovených 
v odstavcích 1 a 2 mohou být zařazeny do 
kodexů Společenství podle článku 26.

3. Specifikace požadavků stanovených 
v odstavcích 1 a 2 mohou být zařazeny do 
kodexů Společenství podle článku 26. 
Kodexy budou konkrétně uvádět způsob, 
jakým má být povinná informace označení 
uvedena.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné, aby Komise podle článku 29 schválila kodex správného označení.

Pozměňovací návrh 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované do krmné 
směsi pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedena na etiketě, poskytne 
výrobce na požádání informace 
o kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot, 
s výjimkou případů, kdy se domnívá, 
že tyto informace mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu a že by jejich 
zpřístupnění mohlo porušit jeho práva 
duševního vlastnictví;

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované do krmné 
směsi pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedena na etiketě, poskytne 
výrobce kupujícímu na požádání 
informace o přesném kvantitativním 
složení podle skutečné receptury krmiva. 
Tento předpis neplatí pro krmné suroviny, 
jejichž podíl v krmné směsi činí 2 % 
a méně, pokud výrobce považuje tyto 
informace za informace, které mají 
z obchodního hlediska citlivou povahu 
a může prokázat, že by jejich zpřístupnění 
porušilo jeho práva duševního vlastnictví.

Or. de
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 22 byl po diskuzi ve výboru pozměněn.

Odvolání se na práva duševního vlastnictví je relevantní hlavně pro mikrokomponenty, které 
tvoří samostatně méně než 2 % krmné směsi. Rozpětí +/-15 % hodnoty uvedené ve stávajícím 
platném nařízení má výrobci při tisku etiket (a priori) poskytnout určitou flexibilitu. V případě 
dotazu (ex post) je však toto přesné složení známé, a taková flexibilita proto není potřebná. 

Pozměňovací návrh 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované 
do krmné směsi pro zvířata určená 
k produkci potravin uvedena na etiketě, 
poskytne výrobce na požádání informace 
o kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot, 
s výjimkou případů, kdy se domnívá, 
že tyto informace mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu a že by jejich 
zpřístupnění mohlo porušit jeho práva 
duševního vlastnictví;

b) otevřené prohlášení se vztahuje 
na 5 nejvýznamnějších součástí krmných 
směsí z hlediska hmotnosti. Pokud tyto 
součásti tvoří méně než 80% hmotnosti, 
vztahuje se požadavek otevřeného 
prohlášení na další součásti krmných 
směsí, a to až do dosažení alespoň 80% 
hmotnosti. Aby nedošlo k porušení práva 
výrobce na ochranu duševního vlastnictví, 
nemusí výrobce v odůvodněných 
případech poskytovat informace 
o výchozích surovinách, které tvoří méně 
než 3 % hmotnosti. Příslušné orgány mají 
vždy právo obdržet přesná procenta všech 
krmných surovin.

Or. de

Odůvodnění

Pomocí předloženého pozměňovacího návrhu lze dosáhnout právní úpravy, která by byla 
vhodná z hlediska praxe a příznivá pro spotřebitele. Ochrana duševního vlastnictví platí pro 
mikrokomponenty, které tvoří méně než 3 % hmotnosti.
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Pozměňovací návrh 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované 
do krmné směsi pro zvířata určená 
k produkci potravin uvedena na etiketě, 
poskytne výrobce na požádání informace 
o kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot, 
s výjimkou případů, kdy se domnívá, 
že tyto informace mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu a že by jejich 
zpřístupnění mohlo porušit jeho práva 
duševního vlastnictví;

b) otevřené prohlášení se vztahuje 
na 4 nejvýznamnější součástí krmných 
směsí z hlediska hmotnosti. Pokud tyto 
součásti tvoří méně než 70% hmotnosti, 
vztahuje se požadavek otevřeného 
prohlášení na další součásti krmných 
směsí, a to až do dosažení alespoň 70% 
hmotnosti. Aby nedošlo k porušení práva 
výrobce na ochranu duševního vlastnictví, 
nemusí výrobce v odůvodněných 
případech poskytovat informace 
o výchozích surovinách, které tvoří méně 
než 3 % hmotnosti. Příslušné orgány mají 
vždy právo obdržet přesná procenta všech 
krmných surovin.

Or. de

Odůvodnění

Pomocí předloženého pozměňovacího návrhu lze dosáhnout právní úpravy, která by byla 
vhodná z hlediska praxe a příznivá pro spotřebitele. Ochrana duševního vlastnictví platí pro 
mikrokomponenty, které tvoří méně než 3 % hmotnosti.

Pozměňovací návrh 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované 
do krmné směsi pro zvířata určená 
k produkci potravin uvedena na etiketě, 

b) otevřené prohlášení se vztahuje 
na 4 nejvýznamnější součástí krmných 
směsí z hlediska hmotnosti. Pokud tyto 
součásti tvoří méně než 60% hmotnosti, 
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poskytne výrobce na požádání informace 
o kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot, 
s výjimkou případů, kdy se domnívá, 
že tyto informace mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu a že by jejich 
zpřístupnění mohlo porušit jeho práva 
duševního vlastnictví;

vztahuje se požadavek otevřeného 
prohlášení na další součásti krmných 
směsí, a to až do dosažení alespoň 60% 
hmotnosti. Aby nedošlo k porušení práva 
výrobce na ochranu duševního vlastnictví, 
nemusí výrobce v odůvodněných případech 
poskytovat informace o výchozích 
surovinách, které tvoří méně než 3 % 
hmotnosti. Příslušné orgány mají vždy 
právo obdržet přesná procenta všech 
krmných surovin.

Or. de

Odůvodnění

Pomocí předloženého pozměňovacího návrhu lze dosáhnout právní úpravy, která by byla 
vhodná z hlediska praxe a příznivá pro spotřebitele. Ochrana duševního vlastnictví platí pro 
mikrokomponenty, které tvoří méně než 3 % hmotnosti.

Pozměňovací návrh 110
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud nejsou hmotnostní procenta pro 
krmné suroviny zapracované do krmné 
směsi pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedena na etiketě, poskytne 
výrobce na požádání informace o 
kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot, s 
výjimkou případů, kdy se domnívá, že tyto 
informace mají z obchodního hlediska 
citlivou povahu a že by jejich zpřístupnění 
mohlo porušit jeho práva duševního 
vlastnictví;

b) pokud nejsou hmotnostní procenta pro 
krmné suroviny zapracované do krmné 
směsi pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedena na etiketě, poskytne 
výrobce na požádání informace o 
kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot, 
s výjimkou případů, kdy tyto informace 
mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a jejich zpřístupnění by mohlo 
porušit jeho práva duševního vlastnictví
podle směrnice 2004/48/ES;

Or. en
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Odůvodnění

V reakci na obavy zákazníků v souvislosti se získáváním dodatečných informací o složení 
krmiva je třeba na výjimku z povinnosti výrobce poskytovat další informace o složení nahlížet 
s ohledem na ustanovení směrnice 2004/48/ES a zejména jejího článku 8. Tento přístup je 
plně v souladu se záměrem Komise nalézt tu pravou rovnováhu mezi požadavky zákazníků na 
smysluplné informace a žádostmi průmyslu o zachování přiměřené úrovně ochrany know-
how, jak se to odráží v bodu odůvodnění 19. 

Pozměňovací návrh 111
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely odst. 2 písm. b) Komise 
vypracuje prováděcí pravidla, která 
stanoví podmínky, za kterých: 
– může mít uživatel krmiva přístup 
k dalším informacím o složení a
– může být výrobce zproštěn povinnosti 
tyto informace poskytnout.
Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto nařízení 
jeho doplněním o nové prvky, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 29 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

V reakci na potřebu zemědělců získávat dodatečné informace o složení krmiva při zajištění 
dostatečné úrovně ochrany know-how výrobce krmiva je nutné, aby bylo praktické 
uplatňování požadavků uvedených v tomto článku podřízeno splnění určitých podmínek, které 
budou přijaty postupem projednávání ve výborech a jež budou podléhat kontrole Evropského 
parlamentu. Tento pozměňovací návrh je plně v souladu s bodem odůvodnění 19. 
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Pozměňovací návrh 112
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely odst. 2 písm. b) musí být 
podmínky, za kterých může být výrobce 
zbaven povinnosti poskytnout další 
informace o složení krmiva kupujícímu 
přijaty  postupem s kontrolou uvedeným v 
čl. 29 odst. 4.

Or. it

Odůvodnění

Aby bylo vyslyšeno přání spotřebitelů ohledně možnosti obdržet doplňkové informace o 
složení krmiva, musí se právo výrobce odmítnout poskytnutí těchto informací  omezit na 
stanovené podmínky, které musí být přijaty postupem komitologie s kontrolou Evropského 
parlamentu.
Tento přístup je plně v souladu se záměrem Komise dosáhnout spravedlivého kompromisu 
mezi požadavkem spotřebitele na obdržení důležitých informací a požadavkem odvětví na 
zachování odpovídající úrovně ochrany duševního vlastnictví, jak se uvádí v bodě odůvodnění 
(19).

Pozměňovací návrh 113
Agnes Schierhuber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované do krmné 
směsi pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedena na etiketě, poskytne 
výrobce na požádání informace 
o kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot, 
s výjimkou případů, kdy se domnívá, 
že tyto informace mají z obchodního 

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované do krmné 
směsi pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedena na etiketě, poskytne 
výrobce kupujícímu na požádání 
informace o kvantitativním složení podle 
receptury krmiva v rozpětí +/- 15 % 
hodnot;
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hlediska citlivou povahu a že by jejich 
zpřístupnění mohlo porušit jeho práva 
duševního vlastnictví;

Or. de

Odůvodnění

Předložená úprava poskytuje kupujícímu právo na informace a prodávajícímu pomocí +/-
15% rozpětí dostatečnou ochranu obchodního tajemství týkající se složení a označení 
produktu. Právo kupujícího by se však nemělo dále omezovat. Podávání informací by nemělo 
zůstávat na libovůli prodávajícího, a proto je potřeba zrušit poslední část souvětí.

Pozměňovací návrh 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované do krmné 
směsi pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedena na etiketě, poskytne 
výrobce na požádání informace 
o kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot, 
s výjimkou případů, kdy se domnívá, 
že tyto informace mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu a že by jejich 
zpřístupnění mohlo porušit jeho práva 
duševního vlastnictví;

b) pokud nejsou hmotnostní procenta 
pro krmné suroviny zapracované do krmné 
směsi pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedena na etiketě, poskytne 
výrobce na požádání informace 
o kvantitativním složení podle receptury 
krmiva v rozpětí +/- 15 % hodnot;

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutím ze dne 6.12.2006 prohlásil Evropský soudní dvůr uvádění kvantitativních údajů 
s povolenou odchylkou ve výši 15 % za legitimní. Tato 15% odchylka dává výrobci volnost při 
výrobě a umožňuje mu neuvádět zcela přesné složení produktu. Povolení 15% rozpětí a 
současné zamlčování informací však není v zájmu spotřebitele. Tuto část věty je proto potřeba 
vypustit.
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Pozměňovací návrh 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány mohou informace 
o kvantitativním složení podle odst. 2 
písm. b) v případě podložené žádosti 
předat spotřebiteli, pokud se po zvážení 
odůvodněných zájmů výrobců 
a spotřebitelů domnívají, že je toto předání 
informací opodstatněné. Příslušný orgán 
může případně podmínit předání 
informací podepsáním prohlášení 
o důvěrném charakteru informací.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu, který je výsledkem diskuze ve výboru a s Komisí, je 
jasná formulace.

Musí tím být zajištěno jasné uvedení krmných surovin, aby bylo v případě důvodného 
podezření možné poskytnout přístup k těmto informacím.

Pozměňovací návrh 116
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 Článek 19
Na etiketě krmiva pro domácí zvířata 
se uvede bezplatné telefonní číslo, aby 
zákazník mohl kromě povinných údajů 
získat informace o:

Na etiketě krmiva pro domácí zvířata 
se uvedou bezplatné zdroje informací 
(např. telefonní číslo, e-mailová 
či internetová adresa) osoby odpovědné 
za údaje uvedené na označení, aby 
zákazník mohl kromě povinných údajů 
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získat informace o:

Or. pl

Odůvodnění

Bezplatné telefonní číslo musí být poskytnuto jako jedna z dalších možností, kterou má 
spotřebitel k dispozici pro získání doplňkových informací o složení produktu. Zvláště malé a 
střední firmy nejsou schopny zajistit ve 23 oficiálních jazycích tuto dodatečnou službu, 
tj. podávání informací po telefonu „na počkání“, často na velmi specifická témata. Proto 
musí osoba odpovědná za označování mít možnost vybrat si způsob poskytování informací, 
např. telefonicky, poštou či pomocí internetu. 

Pozměňovací návrh 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na etiketě krmiva pro domácí zvířata 
se uvede bezplatné telefonní číslo, 
aby zákazník mohl kromě povinných údajů 
získat informace o:

Na etiketě krmiva pro domácí zvířata 
se uvede bezplatná možnost 
(např. telefonní číslo, e-mailová 
či internetová adresa) kontaktu na osobu 
odpovědnou za údaje uvedené 
na označení, aby zákazník mohl kromě 
povinných údajů získat informace o:

Or. de

Odůvodnění

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
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Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.
Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Pozměňovací návrh 118
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na etiketě krmiva pro domácí zvířata se 
uvede bezplatné telefonní číslo, aby 
zákazník mohl kromě povinných údajů 
získat informace o:

Na etiketě krmiva pro domácí zvířata se 
uvede bezplatný způsob, jak zkontaktovat 
osobu odpovědnou za údaje v označení 
(např. telefonicky, elektronickou poštou 
nebo po internetu), aby zákazník mohl 
kromě povinných údajů získat informace 
o:

Or. en

Odůvodnění

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights. 
 A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products. 
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required. 
 Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen. 
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Pozměňovací návrh 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 19 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené pod písm. a) a b) 
musejí být poskytnuty, aniž by bylo 
dotčeno právo na zadržení informací, 
pokud jsou tyto informace 
z hospodářského hlediska citlivé nebo 
pokud by mohlo jejich zveřejnění vést 
k porušení práva duševního vlastnictví.

Or. de

Odůvodnění

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.
Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.
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Pozměňovací návrh 120
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 19 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace popsané v písmenech a) a b) 
musí být poskytnuty, aniž by bylo dotčeno 
právo neposkytnout podrobnosti, které 
mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu nebo jejichž zpřístupnění by 
mohlo porušit práva duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights. 
 A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products. 
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required. 
 Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen. 

Pozměňovací návrh 121
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě požadavků stanovených 
v článcích 15, 16, 17 a 18 krmivo, které 
obsahuje nežádoucí látky s obsahem 
vyšším, než je povoleno podle směrnice 
2002/32/ES, musí být označeno slovy 

1. Kromě požadavků stanovených 
v článcích 15, 16, 17 a 18 se krmiva, pro 
něž neexistují evropské právní specifikace 
uvedené v příloze VIa, označí v souladu 
s požadavky stanovenými v uvedené 
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„krmivo s nadlimitním obsahem / 
nadlimitními obsahy … (název nežádoucí 
látky / nežádoucích látek v souladu 
s přílohou I směrnice 2002/32/ES), 
určeno pouze pro schválené detoxifikační 
provozy“. Schválení uvedených provozů 
musí být založeno na čl. 10 odst. 2 nebo 3 
nařízení (ES) č. 183/2005.

příloze.

Or. es

Odůvodnění

Pro řádné splnění požadovaných bezpečnostních norem potravin je nezbytné zajistit, aby 
veškeré výrobky považované za krmiva byly v souladu s právními předpisy 
v oblasti potravin. Omezení, které článek 20 stanoví pro výrobky, jež překročí nejvyšší limity 
pro znečištění podle směrnice 2002/32/ES, může vyvolat dojem, že tyto výrobky nevyhovují 
minimálním požadavkům na bezpečnost potravin; v budoucnu proto mohou být tyto výrobky 
upraveny na jiném právním základě než na základě směrnice 2002/32/ES.

Pozměňovací návrh 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě požadavků stanovených 
v článcích 15, 16, 17 a 18 krmivo, které 
obsahuje nežádoucí látky s obsahem 
vyšším, než je povoleno podle směrnice 
2002/32/ES, musí být označeno slovy
„krmivo s nadlimitním obsahem / 
nadlimitními obsahy … (název nežádoucí 
látky / nežádoucích látek v souladu s 
přílohou I směrnice 2002/32/ES), určeno 
pouze pro schválené detoxifikační 
provozy“. Schválení uvedených provozů 
musí být založeno na čl. 10 odst. 2 nebo 3 
nařízení (ES) č. 183/2005.

1. Kromě požadavků stanovených v 
článcích 15, 16, 17 a 18 musí být krmivo, 
které neodpovídá podmínkám uvedeným 
v příloze VI a, opatřeno prvky označení, 
jež jsou stanoveny v příloze VI a.

Or. de
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Odůvodnění

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Pozměňovací návrh 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má být kontaminace snížena 
nebo eliminována vyčištěním, musí být 
označení kontaminovaného krmiva 
doplněno o slova „krmivo s nadlimitním 
obsahem / nadlimitními obsahy … 
(název nežádoucí látky / nežádoucích 
látek v souladu s přílohou I směrnice 
2002/32/ES), k užití jako krmivo pouze 
po odpovídajícím vyčištění“.

2. Komise může pozměnit přílohu VI a 
tak, aby odpovídala pokroku v zákonech 
s ohledem na vývoj standardů.

Or. de

Odůvodnění

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.
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Pozměňovací návrh 124
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má být kontaminace snížena 
nebo eliminována vyčištěním, musí být
označení kontaminovaného krmiva 
doplněno o slova „krmivo s nadlimitním 
obsahem / nadlimitními obsahy … (název 
nežádoucí látky / nežádoucích látek 
v souladu s přílohou I směrnice 
2002/32/ES), k užití jako krmivo pouze po 
odpovídajícím vyčištění“.

2. Komise může změnit přílohu VIa 
s cílem přizpůsobit ji právním 
požadavkům v případě, že budou zavedena 
nová normalizovaná pravidla.

Or. es

Odůvodnění

Pro řádné splnění požadovaných bezpečnostních norem potravin je nezbytné zajistit, aby 
veškeré výrobky považované za krmiva byly v souladu s právními předpisy 
v oblasti potravin. Omezení, které článek 20 stanoví pro výrobky, jež překročí nejvyšší limity 
pro znečištění podle směrnice 2002/32/ES, může vyvolat dojem, že tyto výrobky nevyhovují 
minimálním požadavkům na bezpečnost potravin; v budoucnu proto mohou být tyto výrobky 
upraveny na jiném právním základě než na základě směrnice 2002/32/ES.

Pozměňovací návrh 125
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje podle čl. 15 písm. c), d) a e) a čl. 
16 odst. 2 se nevyžadují, pokud kupující 
před každou transakcí písemně potvrdí, že 
tyto informace nevyžaduje. Transakce 
může sestávat z několika zásilek.

1. Údaje podle čl. 15 písm. c) a d) a čl. 16 
odst. 2 se nevyžadují, pokud kupující před 
každou transakcí písemně potvrdí, že tyto 
informace nevyžaduje. Transakce může 
sestávat z několika zásilek.

Or. en
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Odůvodnění

Odchylka by se neměla týkat čl. 15 písm. e), neboť uživatel krmiva potřebuje u pevných 
produktů informace o čisté hmotnosti v jednotkách hmotnosti a u tekutých produktů
v hmotnostních nebo objemových jednotkách.

Pozměňovací návrh 126
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčena příloha I nařízení (ES) 
č. 183/2005, nejsou údaje podle čl. 15 
písm. c), d) a e) a čl. 16 odst. 2 tohoto 
nařízení povinné pro krmné suroviny, které 
neobsahují doplňkové látky, s výjimkou 
konzervantů nebo doplňkových látek 
k silážování, a které jsou vyrobeny a 
dodány provozovatelem krmivářského 
podniku podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 183/2005 uživateli krmiva v prvovýrobě 
pro použití v jeho vlastním hospodářství.

3. Aniž je dotčena příloha I nařízení (ES) 
č. 183/2005, nejsou údaje podle čl. 15 
písm. c) a d) a čl. 16 odst. 2 tohoto nařízení 
povinné pro krmné suroviny, které 
neobsahují doplňkové látky, s výjimkou 
konzervantů nebo doplňkových látek 
k silážování, a které jsou vyrobeny a 
dodány provozovatelem krmivářského 
podniku podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 183/2005 uživateli krmiva v prvovýrobě 
pro použití v jeho vlastním hospodářství.

Or. en

Odůvodnění

Odchylka by se neměla týkat čl. 15 písm. e), neboť uživatel krmiva potřebuje u pevných 
produktů informace o čisté hmotnosti v jednotkách hmotnosti a u tekutých produktů 
v hmotnostních nebo objemových jednotkách.

Pozměňovací návrh 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. U množství krmiva pro domácí zvířata, 
které nepřesahuje denní krmnou dávku 
příslušného druhu zvířete a prodává se 

7. U množství krmiva pro domácí zvířata, 
které se prodává v baleních s několika 
nádobami, se údaje podle čl. 15 písm. b), c) 
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v baleních s několika nádobami, se údaje 
podle čl. 15 písm. b), c) a f) a čl. 17 odst. 1 
písm. c), e) a f) mohou popřípadě uvést 
pouze na balení namísto na každé nádobě.

a f) a čl. 17 odst. 1 písm. b), c), e) a f) 
mohou popřípadě uvést pouze na vnějším 
balení namísto na každé nádobě.

Or. de

Odůvodnění

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben. 

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist: 
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 
Einzelportion getestet haben. 

Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einfügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.

Pozměňovací návrh 128
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. U množství krmiva pro domácí zvířata, 7. U množství krmiva pro domácí zvířata, 
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které nepřesahuje denní krmnou dávku 
příslušného druhu zvířete a prodává se 
v baleních s několika nádobami, se údaje 
podle čl. 15 písm. b), c) a f) a čl. 17 odst. 1 
písm. c), e) a f) mohou popřípadě uvést 
pouze na balení namísto na každé nádobě.

které nepřesahuje denní krmnou dávku 
příslušného druhu zvířete a prodává se 
v baleních s několika nádobami, se údaje 
podle čl. 15 písm. b), c) a f) a čl. 17 odst. 1 
písm. b), c), e) a f) mohou popřípadě uvést 
pouze na vnějším balení namísto na každé 
nádobě.

Or. en

Odůvodnění

The justification of the rapporteur’s amendment 24 supports the current practice for several 
individual pet food portions to be packed in one outer packaging. 

The rapporteur’s amendment should be clarified to ensure that the individual portions must 
be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements. 

It is sufficient to label the instructions for proper use (Art. 17 [1] b, i.e. the feeding 
instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
having tried the product in a single packaging. 

 The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use. 

This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days. 

Whilst in many cases each single container does not exceed the daily ration, customers should 
not be restricted in their choice in case they have for example several cats or dogs and 
thereby requiring bigger single packs. 

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice. The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.



AM\735898CS.doc 71/97 PE409.724v01-00

CS

Pozměňovací návrh 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V případě, že se použijí vedlejší 
produkty zemědělského či průmyslového 
zpracování s více než 50% obsahem 
vlhkosti, podmínky uvedené v čl. 15 
písm. e), f) a g) a v čl. 16 odst. 1 a 2 
nejsou nutné.

Or. de

Odůvodnění

Současná směrnice 96/25/ES osvobozuje krmivo s vysokým obsahem vody od povinnosti 
uvádět jeho označení (čl. 6 odst. 3 písm. B) (jedná se např. o vedlejší produkty z řepy, mláto a 
droždí, vedlejší produkty zpracování brambor apod.). 

Tato krmiva s vysokým obsahem vody by se začala rozkládat a podlehla by zkáze předtím, než 
by byly k dispozici výsledky analýzy. Tato krmiva se těší vysoké poptávce ze strany uživatelů. 
Další podrobnosti kromě druhu a obchodního názvu krmiva proto nejsou důležité.

Pozměňovací návrh 130
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení krmné směsi také 
obsahovat údaje dobrovolného označení za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady stanovené v článku 11.

1. Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení krmné směsi také 
obsahovat údaje dobrovolného označení za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady stanovené v článku 11 a údaje 
budou podléhat postupu osvědčování ze 
strany kontrolního orgánu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení krmné směsi také 
obsahovat údaje dobrovolného označení 
za předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady stanovené v článku 11.

1. Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení krmné směsi 
v rámci požadovaného povinného uvádění 
údajů podle článku 14 obsahovat také
údaje dobrovolného označení 
za předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady stanovené v článku 11.

Or. de

Odůvodnění

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut les-barer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, 
und dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM (2008) 124 entsprechen.

Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.

Pozměňovací návrh 132
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení krmné směsi také 
obsahovat údaje dobrovolného označení za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 

1. Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení krmné směsi 
v rámci povinné deklarace vyžadované 
v článku 14 také obsahovat údaje 
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zásady stanovené v článku 11. dobrovolného označení za předpokladu, že 
jsou dodrženy obecné zásady stanovené 
v článku 11.

Or. en

Odůvodnění

It is understood that the mandatory labelling requirements may only be accompanied by those 
voluntary labelling particulars listed in Article 22 on the “prominent place on the packaging, 
container or ... label” in the meaning of Article 14 (1) of COM (2008) 124). This amendment 
clarifies that this will not prevent manufacturers from providing additional product 
information separately outside this prominent place, such as promotions, new recipe 
information, new different pack size or product score in consumer tests. Without this
amendment, Article 22 could unwittingly restrict the scope of voluntary product information.

Pozměňovací návrh 133
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení krmné směsi také 
obsahovat údaje dobrovolného označení za 
předpokladu, že jsou dodrženy obecné 
zásady stanovené v článku 11.

1. Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení krmné suroviny 
nebo krmné směsi také obsahovat údaje 
dobrovolného označení za předpokladu, že 
jsou dodrženy obecné zásady stanovené 
v článku 11.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování dobrovolných informací musí být rozšířeno také na suroviny, nemělo by tedy být 
omezeno na krmné směsi. Navíc, seznam informací nesmí být omezován, měl by představovat 
příklady, nikoli vyčerpávající výčet.
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Pozměňovací návrh 134
Agnes Schierhuber

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doplňkové dobrovolné označení může 
obsahovat pouze tyto údaje:

2. Doplňkové dobrovolné označení může 
obsahovat zejména tyto údaje:

Or. de

Odůvodnění

Seznam dobrovolně uváděných údajů by neměl být konečný. Uvádění údajů, které nejsou 
součástí tohoto výčtu, neodporují však zákazu uvádění zákazníka v omyl (čl. 22 odst. 1 
ve spojitosti s čl. 11), by mělo být povoleno.

Pozměňovací návrh 135
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doplňkové dobrovolné označení může 
obsahovat pouze tyto údaje:

2. Doplňkové dobrovolné označení může 
obsahovat tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

Poskytování dobrovolných informací musí být rozšířeno také na suroviny, nemělo by tedy být 
omezeno na krmné směsi. Navíc, seznam informací nesmí být omezován, měl by představovat 
příklady, nikoli vyčerpávající výčet.
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Pozměňovací návrh 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) údaje o stravitelných škrobech 
a hrubém proteinu;

Or. de

Odůvodnění

Výrobce může také uvést tyto údaje, které jsou z hlediska uživatele důležité.

Pozměňovací návrh 137
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) přítomnost/nepřítomnost dané látky;

Or. it

Pozměňovací návrh 138
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) hmotnostní procentuální podíl 
jednotlivých surovin.

Or. it
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Pozměňovací návrh 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Výrobce, který používá krmnou 
surovinu, která nebyla doposud 
v katalogu uvedena, musí požádat o její 
uvedení v katalogu podle čl. 27 odst. 1. 

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 25 byl změněn po diskuzi s Komisí. 
Katalog není úředně uznaným pozitivním seznamem, vydává jej hospodářský sektor na vlastní 
odpovědnost. Nová krmná surovina, kterou výrobce používá, však musí být po dohodě se 
subjekty působícími na trhu a s příslušnými orgány v katalogu uvedena.

Pozměňovací návrh 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 27 –– odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí katalog, návrhy kodexů 
a návrhy jejich změn v souladu s postupem 
podle čl. 29 odst. 2 za předpokladu, že jsou
splněny tyto podmínky:

Autoři podle odstavce 1 informují Komisi 
a výbor uvedený v čl. 29 odst. 1 
o katalogu, kodexech a jejich změnách. 
Komise může po uplatnění regulativního 
postupu s kontrolou podle čl. 29 odst. 4 
zamítnout katalog, návrhy kodexů 
a návrhy jejich změn, pokud nebudou 
splněny mimo jiné tyto podmínky:

Or. de
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 28 byl změněn po diskuzi ve výboru a s Komisí. 
Katalog a kodexy vypracovávají hospodářské subjekty na vlastní odpovědnost. V zájmu 
usnadnění celého procesu by mělo navrhované schvalování probíhat na základě jednoduché 
oznamovací povinnosti, kdy by Komise měla mít možnost uplatnit své námitky. Parlamentní 
kontrola má být zajištěna pomocí regulativního postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 30 – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení (ES) č. 1831/2003 se mění takto:

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 1831/2003
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 2 odst. 2 se doplňují nová písmena o) 
a p), která znějí:
o) „označení“: opatření krmiva 
jakýmikoliv slovy, údaji, ochrannými 
známkami, obchodní značkou, 
vyobrazením nebo symbolem umístěním 
této informace na jakémkoliv prostředku, 
jako například na obalu, nádobě, 
oznámení, etiketě, dokladu, krčku, 
objímce nebo na internetu, které 
na takové krmivo odkazují nebo ho 
provázejí;
p) „etiketa“: jakýkoliv štítek, značka, 
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známka, obrazový nebo jiný způsob 
popisu, napsané, vytištěné, natištěné 
pomocí šablony, vyznačené, provedené 
jako reliéf nebo vytlačené na nádobě 
s krmivem nebo k ní připevněné či 
jakýkoli nosič dat, který na takové krmivo 
odkazuje nebo ho doprovází.

Or. de

Odůvodnění

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Pozměňovací návrh 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. 1
Nařízení (ES) č. 1831/2003
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 nařízení (ES) č. 1831/2003 
se mění takto:

Článek 16 se mění takto:

(1) Odstavec 1 se mění takto: (1) Odstavec 1 se mění takto:
-a) Úvodní věta se nahrazuje tímto:
„1. Doplňkové látky či premixy 
z doplňkových látek nesmějí být uvedeny 
na trh, jestliže provozovatel krmivářského 
podniku nezíská od výrobce, balírny, 
dovozce, prodejce či distributora 
usazeného ve Společenství následující 
údaje uvedené v označení:“

a) Písmeno d) se nahrazuje tímto: a) Písmeno d) se nahrazuje tímto:
„d) popřípadě schvalovací číslo provozu, 
který doplňkovou látku nebo premix vyrábí 

„d) popřípadě schvalovací číslo provozu, 
který doplňkovou látku nebo premix uvádí 
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nebo uvádí na trh, podle článku 10 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 183/2005*;

na trh nebo je odpovědný za údaje 
v označení, podle článku 10 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 183/2005*;

---------------------------------------- ----------------------------------------
* Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.“; * Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.“;
b) vkládá se nový pododstavec, který zní: b) vkládá se nový pododstavec, který zní:
„V případě premixů se písmena b), d), e) 
a g) nevztahují na zapracované doplňkové 
látky.“

„V případě premixů se písmena b), d), e) 
a g) vztahují pouze na premixy a nikoli 
na každou zpracovanou doplňkovou 
látku.“

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu vzájemné provázanosti je vhodné sjednotit ustanovení uvedená v nařízení 
č. 1831/2003, která se týkají označování, s koncepcí poskytování informací pomocí 
označování, jak to zavádí předkládané nařízení.

Pozměňovací návrh 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. 2
Nařízení (ES) č. 1831/2003
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Odstavec 3 se nahrazuje tímto: (2) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Kromě informací uvedených v odstavci 
1 musí obal nebo nádoba s doplňkovou 
látkou patřící do funkční skupiny uvedené 
v příloze III nebo s premixem obsahujícím
doplňkovou látku patřící do funkční 
skupiny uvedené v příloze III obsahovat
viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné 
informace stanovené v uvedené příloze.“

„3. Kromě informací uvedených v odstavci 
1 musejí být údaje v označení doplňkové 
látky patřící do funkční skupiny uvedené 
v příloze III nebo v označení premixu
obsahujícího doplňkovou látku patřící 
do funkční skupiny uvedené v příloze III 
poskytnuty podle uvedené přílohy 
provozovateli krmivářského podniku, 
který tento výrobek získá.
Kromě požadavků na údaje povinného 
označení může označení doplňkových 
látek a premixů obsahovat také údaje 
dobrovolného označení za předpokladu, 
že jsou dodrženy obecné zásady stanovené 
v čl. 11 a 13 nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. …/… 
[o uvádění krmiv na trh a o jejich 
používání].
Místo názvu funkční skupiny lze používat
příslušnou zkratku.“

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu vzájemné provázanosti je vhodné sjednotit ustanovení uvedená v nařízení 
č. 1831/2003, která se týkají označování, s koncepcí poskytování informací pomocí 
označování, jak to zavádí předkládané nařízení.

Pozměňovací návrh 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. 3
Nařízení (ES) č. 1831/2003
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Odstavec 4 se nahrazuje tímto: (3) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. V případě premixů musí být na etiketě 
velkými písmeny uvedeno slovo „premix“ 
a v případě krmných surovin musí být
deklarovány nosiče, v souladu s čl. 17 
odst. 1 písm. e) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/… 
[o uvádění na trh a používání krmiv]*. “

„4. V případě premixů musí být na etiketě 
velkými písmeny uvedeno slovo „premix“ 
a deklarovány nosiče, v souladu s čl. 17 
odst. 1 písm. e) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/… [o uvádění 
krmiv na trh a o jejich používání]*. “

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu vzájemné provázanosti je vhodné sjednotit ustanovení uvedená v nařízení 
č. 1831/2003, která se týkají označování, s koncepcí poskytování informací pomocí 
označování, jak to zavádí předkládané nařízení.
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Pozměňovací návrh 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. 3 a (nové)
Nařízení (ES) č. 1831/2003
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vkládá se nový odstavec 4a, který 
zní:

„Komise doporučuje vypracování kodexu 
Společenství pro správnou praxi 
při označování. Tato praxe se týká celé 
oblasti označování. Tento kodex 
podporuje adekvátnost označování 
ve všech stadiích uvádění na trh.

Na vytvoření a jakoukoliv budoucí změnu 
kodexů se vztahuje postup stanovený 
v článku 16a.“

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu vzájemné provázanosti je vhodné sjednotit ustanovení uvedená v nařízení 
č. 1831/2003, která se týkají označování, s koncepcí poskytování informací pomocí 
označování, jak to zavádí předkládané nařízení.

Pozměňovací návrh 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1a (nový)
Nařízení (ES) č. 1831/2003
Článek 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový článek 16a, který zní:

„Článek 16a
Vytvoření katalogu a kodexu
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1. Komise zajistí, aby byl vypracován 
kodex a jeho změny:
a) po konzultaci se všemi příslušnými 
zástupci evropského krmivářského odvětví 
a s jinými zúčastněnými stranami, jako 
jsou uživatelé krmiv;
b) ve spolupráci s příslušnými orgány 
členských států a popřípadě s úřadem;
c) s přihlédnutím k příslušným 
zkušenostem ze stanovisek vydaných 
úřadem a k vývoji v oblasti vědeckých 
nebo technických poznatků.
2. Komise schválí katalog, návrhy kodexů 
a návrhy jejich změn v souladu 
s postupem podle čl. 22 odst. 2, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:
a) byly vypracovány v souladu 
s odstavcem 1;
b) lze je v příslušných odvětvích uplatnit 
v celém Společenství;
c) jsou vhodné pro splnění příslušných 
cílů.
3. Komise zveřejní název katalogu 
a kodexů a zdroje údajů v nich uvedených 
v řadě C Úředního věstníku Evropské 
unie.“

Or. de

Odůvodnění

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.
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Pozměňovací návrh 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se po uplynutí doby dvanácti 
měsíců ode dne vyhlášení.

Použije se po uplynutí doby dvanácti 
měsíců ode dne vstoupení v platnost; 
V případě krmiv pro zvířata chovaná 
za jiným účelem než k produkci potravin, 
která jsou uvedena na trh teprve třicet šest 
měsíců od data vyhlášení, platí opatření 
podle čl. 17 odst. 3. 

Or. de

Odůvodnění

Mit Blick auf die lange Haltbarkeit von Heimtiernahrung (z.B. Dosenfutter ca. 24 Monate, 
Fischfutter bis zu 5 Jahre) ist ein Inkrafttreten 12 Monate nach der Veröffentlichung nicht zu 
erreichen.

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der 
Stückgrößendegression in großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger 
Vergeudung derartiger Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die 
aus umweltpolitischen Gründen vermieden werden sollte.

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller 
von Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, 
auch von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig – nachkommen. 
Zusätzlich ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Eti-ketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.
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Pozměňovací návrh 149
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zvířat neurčených k produkci 
potravin, která jsou uváděna na trh 
poprvé, se použije po uplynutí doby třiceti 
šesti měsíců ode dne vyhlášení opatření 
uvedených v čl. 17 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

With a view to the long shelf-life of pet food (e.g. canned pet food around 24 months, fish food 
up to five years), the date of application of 12 months after publication is not achievable. 

Pet food manufacturers purchase labels/bags in large quantities for economy of scale and 
short transition periods would lead to unnecessary waste of such labels/bags or already 
packed pet food, which should be avoided for environmental reasons. 

The changing of labels is a long-term operation and producers of cylinders and plates for 
labels will have too many orders at the same time, also from human food producers following 
the changes expected under the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 
final; additionally, an expiry of label/bag stocks is required, not least for environmental 
considerations. 

Furthermore, some modifications of pet food labels will be adopted separately in the 
comitology procedure with scrutiny and industry should not make investments for label 
changes twice within a short timeframe. 

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.
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Pozměňovací návrh 150
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost 
[dvacátým dnem] po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. Použije se 
po uplynutí doby dvanácti měsíců ode dne 
vyhlášení.

Toto nařízení vstupuje v platnost 
[dvacátým dnem] po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.
Použije se po uplynutí doby dvanácti 
měsíců ode dne vyhlášení; v případě 
krmiva pro zvířata chovaná za jiným 
účelem než k produkci potravin 
představuje přechodné období v souladu 
s podmínkami stanovenými v čl. 17 odst. 3 
třicet šest měsíců od data vyhlášení.

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k dlouhé době použitelnosti krmiva pro domácí zvířata (konzervované krmivo lze 
používat 24 měsíce, krmivo z ryb dokonce pět let) není dodržení dvanáctiměsíčního 
přechodného období navrženého Komisí realistické.

Pozměňovací návrh 151
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Příloha I – písm. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Krmné suroviny musí být podle správné
výrobní praxe stanovené v nařízení (ES) 
č. 183/2005 bez chemických nečistot 
pocházejících z výrobního postupu 
a pomocných technických látek, pokud 
není stanoven určitý maximální obsah 
v katalogu podle článku 25.

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Příloha I – písm. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Krmné suroviny musejí být podle 
správné výrobní praxe stanovené v nařízení 
(ES) č. 183/2005 bez chemických nečistot 
pocházejících z výrobního postupu 
a pomocných technických látek, pokud 
není stanoven určitý maximální obsah 
v katalogu podle článku 25.

1. Krmné suroviny musejí být podle 
správné výrobní praxe stanovené v nařízení 
(ES) č. 183/2005 bez pomocných 
technických látek, pokud není stanoven 
určitý maximální obsah v katalogu podle 
článku 25.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 31 byl změněn po diskuzi ve výboru a s Komisí. 
Měla by existovat možnost stanovit v katalogu limitní hodnoty pomocných látek, které jsou 
z technického hlediska nezbytné. Chemické nečistoty však mohou být pro bezpečnost potravin 
zásadní a jejich hodnoty by měly být stanoveny v právních textech nebo podle směrnice 
ES/2002/32.

Pozměňovací návrh 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha I – písm. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Krmné suroviny musejí být podle 
správné výrobní praxe stanovené
v nařízení (ES) č. 183/2005 
bez chemických nečistot pocházejících 
z výrobního postupu a pomocných 
technických látek, pokud není stanoven 
určitý maximální obsah v katalogu podle 
článku 25.

1. Jestliže je to v souladu se správnou 
výrobní praxí stanovenou v nařízení (ES) 
č. 183/2005 možné, musejí být krmné 
suroviny bez chemických nečistot 
pocházejících z výrobního postupu 
a pomocných technických látek, pokud 
není stanoven určitý maximální obsah 
v katalogu podle článku 25.

Or. de
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Odůvodnění

Technické podmínky týkající se nečistot by měly být v souladu s definicí pomocných 
technických prostředků, jak je stanoveno v nařízení 1831/2003. V praxi není možné zaručit, že 
nějaký prostředek bude „zcela bez“ určité látky. To jde nad rámec požadavků stávající 
směrnice 96/25/ES.

Pozměňovací návrh 154
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Příloha I – písm. 6 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 14 % u ostatních krmiv. – 14 % u ostatních krmných směsí.

Or. en

Odůvodnění

Obsah jejich vlhkosti je relevantní pro krmné směsi, nikoli pro krmiva. Pokud se bude 
požadavek na označení vlhkosti přesahující 14 % vztahovat na krmiva, zatíží to zemědělce 
povinností poskytovat informace o sklizených zemědělských produktech (celá zrna, jako např. 
obiloviny, luskoviny nebo osivo řepky). To není technicky proveditelné. Tento pozměňovací 
návrh přebírá v současnosti platné znění v části A odst. 2 poslední odrážce přílohy směrnice 
79/373 ze dne 2. dubna 1979 o oběhu krmných směsí.

Pozměňovací návrh 155
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa

Seznam surovin, jejichž uvádění na trh 
nebo použití pro účely výživy zvířat je 

zakázáno podle čl. 6 odst. 2
Uvádění následujících surovin na trh 
nebo jejich použití pro účely výživy zvířat 
je zakázáno:
(1) výkaly, moč a obsah zažívacího traktu 
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získaný vyprázdněním nebo oddělením 
zažívacího traktu, bez ohledu na způsob 
jejich zpracování nebo přimíchání;
(2) kůže ošetřené tříslovinami a jejich 
odpady;
(3) semena a jiný rozmnožovací materiál 
rostlin, který byl s ohledem na určený 
způsob použití (rozmnožování) ošetřen po 
sklizni přípravky na ochranu rostlin, a 
vedlejší produkty získané z těchto 
materiálů;
(4) Dřevo ošetřené ochrannými přípravky 
podle přílohy V směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. 
února 1998 o uvádění biocidních 
přípravků na trh1, včetně pilin nebo jiných 
materiálů získaných z ošetřeného dřeva; 
(5) veškerý odpad získaný z různých fází 
úpravy městských a průmyslových 
odpadních vod a splašků podle článku 2 
směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 
května 1991 o čištění městských 
odpadních vod2, bez ohledu na další 
zpracování těchto odpadů nebo na původ 
odpadních vod3;
(6) pevný městský odpad jako je domovní 
odpad;
(7) obaly a části obalů z použití produktů 
zemědělskopotravinářského průmyslu.
1 Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
2 Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 2. Tento seznam odpovídá stávajícímu seznamu 
zakázaných surovin, jak je stanoven v rozhodnutí 2004/217.
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Pozměňovací návrh 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIa

Seznam surovin, jejichž oběh nebo použití 
k výživě zvířat jsou zakázány

Je zakázáno uvádět na trh a používat jako 
krmivo následující látky:
1. výkaly, moč a separovaný obsah 
žaludku nehledě na formu jejich 
zpracování či příměsi;
2. kůže ošetřené tříslovinami a odpad 
z nich; 
3. dřevo včetně pilin a dalších surovin 
ze dřeva, které byly ošetřeny 
konzervačními látkami, jak jsou 
definovány v příloze V směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES; 
4. veškeré odpady z městských, domovních 
a průmyslových odpadních vod, jak jsou 
definovány ve směrnici Rady 
91/271/EHS;
5. městský a domovní odpad; 
6. obaly ze zemědělské a potravinářské 
výroby a jejich části.

Or. de

Odůvodnění

Srov. pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 2. Tento seznam odpovídá stávajícímu seznamu 
zakázaných látek v rozhodnutí 2004/217.
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Pozměňovací návrh 157
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Následující doplňkové látky se uvedou 
společně s jejich názvem, přidaným 
množstvím, identifikačním číslem 
a příslušným názvem funkční skupiny 
stanoveným v příloze I nařízení (ES) 
č. 1831/2003 nebo kategorií v případě 
„kokcidiostatik a histomonostatik“:

1. Následující doplňkové látky se uvedou 
společně s jejich názvem nebo
identifikačním číslem, přidaným 
množstvím a příslušným názvem funkční 
skupiny stanoveným v příloze I nařízení 
(ES) č. 1831/2003 nebo kategorií v případě 
„kokcidiostatik a histomonostatik“:

Or. es

Odůvodnění

Potravinový doplněk může být velmi dobře rozpoznán přidáním jeho názvu nebo 
identifikačního čísla. Uvádět oba údaje na etiketě je zbytečné a navíc by vedlo pouze 
k jejímu zbytečnému zaplnění.

Pozměňovací návrh 158
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Následující doplňkové látky se uvedou 
společně s jejich názvem, přidaným 
množstvím, identifikačním číslem a 
příslušným názvem funkční skupiny 
stanoveným v příloze I nařízení (ES) č. 
1831/2003 nebo kategorií v případě 
„kokcidiostatik a histomonostatik“:

1. Následující doplňkové látky se uvedou 
společně s jejich názvem a/nebo
identifikačním číslem, přidaným 
množstvím a příslušným názvem funkční 
skupiny stanoveným v příloze I nařízení 
(ES) č. 1831/2003 nebo kategorií v případě 
„kokcidiostatik a histomonostatik“:

Or. it

Odůvodnění

Doplňková látka v krmivu může být dokonale identifikována názvem nebo identifikačním 
číslem. Uvádět na štítku obojí nepřináší žádnou výhodu a pouze zbytečně označení zatěžuje.
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Pozměňovací návrh 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha V – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Následující doplňkové látky se uvedou 
společně s jejich názvem, přidaným 
množstvím, identifikačním číslem 
a příslušným názvem funkční skupiny 
stanoveným v příloze I nařízení (ES) 
č. 1831/2003 nebo kategorií v případě 
„kokcidiostatik a histomonostatik“:

1. Následující doplňkové látky se uvedou 
společně s jejich názvem nebo
identifikačním číslem, přidaným 
množstvím a příslušným názvem funkční 
skupiny stanoveným v příloze I nařízení 
(ES) č. 1831/2003 nebo kategorií v případě 
„kokcidiostatik a histomonostatik“:

Or. de

Odůvodnění

Doplňkové látky lze jednoduše a jednoznačně identifikovat na základě názvu či identifikačního 
čísla. Je zbytečné uvádět oba tyto prvky, protože to označování nadměrně zatěžuje.

Pozměňovací návrh 160
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Příloha V – kapitola I – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 může být 
u doplňkových látek nahrazeno označení 
doplňková látka označením účinná látka.

Or. pt

Odůvodnění

V případě doplňkových látek spočívá informace důležitá pro zemědělce spíše 
v uvedení účinné složky (např. měď nebo vitamín D), než v uvedení doplňkové látky (např. 
„chelát mědi a aminokyselin n-hydrát“ nebo „hydroxycholecalciferol“). To platí především 
proto, že cílem návrhu Komise je účelné poučení spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha VI – kapitola I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Následující doplňkové látky se uvedou 
společně s jejich názvem a/nebo 
identifikačním číslem, přidaným 
množstvím a příslušným názvem funkční 
skupiny stanoveným v příloze I nařízení 
(ES) č. 1831/2003 nebo kategorií 
v případě „kokcidiostatik 
a histomonostatik“:

1. Doplňkové látky z funkční skupiny 
„konzervanty“, „barviva“, „antioxidanty“, 
„vitamíny, provitamíny a chemicky přesně 
definované látky se srovnatelným 
účinkem“ podle přílohy I nařízení (ES) 
č. 1831/2003 se v případě potřeby označují 
takto: „Obsahuje konzervační látku, 
barvivo, antioxidační látku, vitamíny 
a stopové prvky schválené v EU“.

a) doplňkové látky, u nichž je stanoven 
maximální obsah;
b) doplňkové látky patřící do kategorií 
„zootechnické doplňkové látky“ 
a „kokcidiostatika a histomonostatika“;
c) doplňkové látky patřící do funkční 
skupiny „močovina a její deriváty“ 
kategorie „nutriční doplňkové látky“ 
stanovené v příloze I nařízení (ES) 
č. 1831/2003.
2. Doplňkové látky neuvedené v odstavci 1 
mohou být dobrovolně uvedeny ve stejné 
plné podobě nebo částečně.

2. Funkční skupiny doplňkových látek 
neuvedené v odstavci 1 mohou být
uvedeny dobrovolně.

3. Pokud je nutriční doplňková látka 
uvedená v příloze I nařízení (ES) 
č. 1831/2003 označena dobrovolně, uvede 
se obsah jejího zapracování.

3. Pokud se na etiketě poukazuje zejména 
na jednu nebo několik doplňkových látek, 
uvede se jejich obsah v souladu s kodexem 
zavedeným podle článku 26 tohoto 
nařízení.

4. Pokud doplňková látka patří do více než 
jedné funkční skupiny, uvede se skupina 
relevantní pro její hlavní funkci v případě 
daného krmiva.

4. Další obsažené doplňkové látky 
se spotřebitelům poskytnou podle 
článku 19 tohoto nařízení na požádání.

4a. Osoba odpovědná za označení musí 
na žádost příslušného orgánu neprodleně 
předložit veškeré informace o všech 
doplňkových látkách obsažených v krmivu 
pro domácí zvířata.

Or. de
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Odůvodnění

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem 
Verbraucherinteresse) enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere 
Informationen anfordern. Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, 
da diese für den durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.

Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
Dies sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offenlegen.

Pozměňovací návrh 162
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Následující doplňkové látky se uvedou 
společně s jejich názvem a/nebo 
identifikačním číslem, přidaným 
množstvím a příslušným názvem funkční 
skupiny stanoveným v příloze I nařízení
(ES) č. 1831/2003 nebo kategorií 
v případě „kokcidiostatik a 
histomonostatik“: 

1. Doplňkové látky patřící do funkčních 
skupin „konzervanty“, „antioxidanty“, 
„barviva“, „vitamíny, provitamíny a 
chemicky přesně definované látky se 
srovnatelným účinkem“ a „stopové 
prvky“, jak jsou stanoveny v příloze I 
nařízení (ES) 1831/2003, budou označeny 
takto: „Obsahuje 
konzervanty/antioxidanty/barviva/ 
vitamíny/stopové prvky schválené EU“, 
podle potřeby. 

(a) doplňkové látky, u nichž je stanoven 
maximální obsah;
(b) doplňkové látky patřící do kategorií 
„zootechnické doplňkové látky“ a 
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„kokcidiostatika a histomonostatika“; 
(c) doplňkové látky patřící do funkční 
skupiny „močovina a její deriváty“ 
kategorie „nutriční doplňkové látky“ 
stanovené v příloze I nařízení (ES) 
č. 1831/2003.
2. Doplňkové látky neuvedené v odstavci 1 
mohou být dobrovolně uvedeny ve stejné 
plné podobě nebo částečně.

2. Funkční skupiny doplňkových látek 
neuvedených v odstavci 1 mohou být 
dobrovolně uvedeny.

3. Pokud je nutriční doplňková látka 
uvedená v příloze I nařízení (ES) 
č. 1831/2003 označena dobrovolně, uvede 
se obsah jejího zapracování.

3. V případě, že je na etiketě věnována 
zvláštní pozornost jedné nebo více 
doplňkovým látkám, uvede se její množství 
v souladu s kodexem pro správnou praxi 
vypracovaným podle článku 26.

4. Pokud doplňková látka patří do více než 
jedné funkční skupiny, uvede se skupina 
relevantní pro její hlavní funkci v případě 
daného krmiva.

4. Ostatní zapracované doplňkové látky se 
poskytují na žádost zákazníka v souladu 
s článkem 19.

4a. Osoba odpovědná za údaje v označení 
musí příslušnému orgánu na jeho žádost 
okamžitě poskytnout úplné informace o 
veškerých doplňkových látkách 
zapracovaných do krmiva pro domácí 
zvířata.

Or. en

Odůvodnění

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner. 

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label. 

 Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.  

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.
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Pozměňovací návrh 163
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Příloha VI a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIa

Zvláštní ustanovení v oblasti označování 
krmiv, která neodpovídají požadavkům na 

bezpečnost a uvádění na trh

Krmiva, které obsahují vyšší podíl 
nežádoucích látek, než je povoleno podle 
směrnice 2002/32/ES, musí být označena 
slovy „krmivo s nadlimitním obsahem / 
nadlimitními obsahy … (název nežádoucí 
látky / nežádoucích látek v souladu s 
přílohou I směrnice 2002/32/ES), určeno 
pouze pro schválené detoxikační 
provozy“. Schválení uvedených provozů 
musí být založeno na čl. 10 odst. 2 nebo 3 
nařízení (ES) č. 183/2005.

2. Pokud má být kontaminace snížena 
nebo odstraněna vyčištěním, musí být 
označení kontaminovaného krmiva 
doplněno o slova „krmivo s nadlimitním 
obsahem / nadlimitními obsahy … (název 
nežádoucí látky / nežádoucích látek v 
souladu s přílohou I směrnice 
2002/32/ES), k užití jako krmivo pouze po 
odpovídajícím vyčištění“.

Or. it

Odůvodnění

Aby byla zaručena koherentnost a dodržování bezpečnostních standardů pro krmiva, je 
zásadní zajistit, aby  takové výrobky byly jako krmiva klasifikovány a aby se na ně vztahovaly 
právní předpisy pro krmiva.
Nicméně tím, že se omezuje oblast působnosti článku 20 na výrobky, které přesahují 
maximální limity stanovené pro kontaminující látky směrnicí 2002/32/ES, by článek 20 
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nemusel obsahovat standardy bezpečnosti potravin, které by mohly být stanoveny v budoucnu 
a za právní základ by se vzala různá ustanovení směrnice 2002/32/ES.

Pozměňovací návrh 164
Rosa Miguélez Ramos

Návrh nařízení
Příloha VI a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIA

Zvláštní ustanovení pro označení krmiv, 
která nesplňují požadavky týkající se 

bezpečnosti a uvádění na trh

1. Krmiva, která obsahují nežádoucí látky 
s obsahem vyšším, než povoluje směrnice 
č. 2002/32/ES, musí být označena slovy 
„krmivo s nadlimitním obsahem … (název 
nežádoucí látky nebo nežádoucích látek 
v souladu s přílohou I směrnice 
2002/32/ES), určeno pouze pro schválené 
detoxifikační provozy“. Schválení 
uvedených provozů musí být založeno na 
čl. 10 odst. 2 nebo čl. 10 odst. 3 nařízení 
(ES) č. 183/2005.
2. Pokud má být kontaminace snížena 
nebo eliminována vyčištěním, musí být 
označení kontaminovaného krmiva 
doplněno o slova „krmivo s nadlimitním 
obsahem … (název nežádoucí látky nebo 
nežádoucích látek v souladu s přílohou I 
směrnice 2002/32/ES), k užití jako krmivo 
pouze po odpovídajícím vyčištění“.

Or. es

Odůvodnění

Pro řádné splnění požadovaných bezpečnostních norem potravin je nezbytné zajistit, aby 
veškeré výrobky považované za krmiva byly v souladu s právními předpisy 
v oblasti potravin. Omezení, které článek 20 stanoví pro výrobky, jež překročí nejvyšší limity 
pro znečištění podle směrnice 2002/32/ES, může vyvolat dojem, že tyto výrobky nevyhovují 
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minimálním požadavkům na bezpečnost potravin; v budoucnu proto mohou být tyto výrobky 
upraveny na jiném právním základě než na základě směrnice 2002/32/ES.
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