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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění na trh a používání krmiv
(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0124),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 37 a 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0128/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal(a) postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Krize v odvětví potravin byly doposud 
většinou způsobeny kontaminovanými 
krmivy. 

Or. de

Odůvodnění

Velké potravinové krize v posledních deseti letech byly téměř vždy způsobeny krmivy 
(masokostní moučka v případě BSE, dioxin v krmivu pro prasata, hormony ve zkrmovaných 
průmyslových cukerných roztocích atd.).
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Pozměňovací návrh 2

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 
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.

(17) V důsledku krize související s BSE a 
dioxiny byla na základě iniciativy 
Evropského parlamentu 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 
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 mohou být 
uváděna na dobrovolném základě, musí 
však být oznámena orgánům a měla by být 
na vyžádání k dispozici také zájemcům 
z řad spotřebitelů.

Or. de

Odůvodnění

Tímto způsobem musí být zachováno otevřeného prohlášení o složkách krmných směsí s cílem 
zajisti přístup k těmto informacím, i když uvádění údajů na etiketě je pouze dobrovolné.
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Pozměňovací návrh 3

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 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 musí příslušné orgány při 
odůvodněném podezření na porušení 
příslušných právních předpisů předat také 
spotřebiteli.

Or. de

Odůvodnění

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 mikrokomponenty, které tvoří měně než 2 % krmné směsi.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) V případě, že se masokostní moučka 
kategorie 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 
1774/2002 vyráběná ze zbytků porážených 
zvířat, která jsou určena k lidské spotřebě 
za určitých podmínek stanovených 
v nařízení (ES) č. 1774/2002 a nařízení 
(ES) č. 999/2001 může používat jako 
krmná surovina pro nepřežvýkavce, musí 
být zajištěno jednoznačné označení 
masokostní moučky jako krmné směsi.

Or. de

Odůvodnění

Komise oznámila úpravu nařízení č. 999/2001, která by mohla vést k povolení používat 
masokostní moučku kategorie 3 v určitých krmivech pro nepřežvýkavce. V takovém případě by 
mělo být zajištěno zřetelné označení masokostní moučky v krmných směsích uvedením 
jednotlivých použitých krmných surovin podle článku 17.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o 
nežádoucích látkách v krmivech 
neupravuje označení krmiv s nadměrným 
obsahem nežádoucích látek. Proto by měla 
být přijata přiměřená ustanovení. 

(20) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o 
nežádoucích látkách v krmivech 
neupravuje označení krmiv s nadměrným 
obsahem nežádoucích látek. Proto by měla 
být přijata přiměřená ustanovení s cílem 
zajistit, aby byl dodržen zákaz ředění podle 
článku 5 směrnice 2002/32/ES a vyloučit, 
aby se při detoxikaci nebo likvidaci 
odpadu dostaly do oběhu určité šarže.
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Or. de

Odůvodnění

Kontaminovaná krmiva se nesmějí dostat do potravinového řetězce. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Zkušenosti se zapojením zúčastněných 
stran za účelem stanovení určitých 
standardů prostřednictvím pokynů 
Společenství v oblasti hygieny krmiv byly 
celkově kladné. Vytvoření širšího seznamu 
zúčastněnými stranami by mohlo být 
pružnější a lépe přizpůsobené informačním 
potřebám uživatele, než kdyby to provedl 
zákonodárce. Zúčastněné strany se mohou 
rozhodnout, kolik úsilí vynaloží, 
v závislosti na hodnotě seznamu krmných 
surovin. Současné seznamy krmných 
surovin ve směrnicích 96/25/ES a 
82/471/EHS by se měly stát prvotní verzí 
katalogu Společenství pro krmné suroviny, 
který bude doplněn zúčastněnými stranami 
podle jejich zájmů. Používání katalogu by 
mělo být dobrovolné, ale aby se zamezilo 
uvedení kupujícího v omyl, pokud jde o 
skutečnou identitu produktu, měl by
výrobce uvést, zda používá názvy uvedené
v katalogu, ačkoliv se jím neřídí.

(24) Zkušenosti se zapojením zúčastněných 
stran za účelem stanovení určitých 
standardů prostřednictvím pokynů 
Společenství v oblasti hygieny krmiv byly 
celkově kladné. Vytvoření širšího seznamu 
zúčastněnými stranami by mohlo být 
pružnější a lépe přizpůsobené informačním 
potřebám uživatele, než kdyby to provedl 
zákonodárce. Zúčastněné strany se mohou 
rozhodnout, kolik úsilí vynaloží, 
v závislosti na hodnotě seznamu krmných 
surovin. Současné seznamy krmných 
surovin ve směrnicích 96/25/ES a 
82/471/EHS by se měly stát prvotní verzí 
katalogu Společenství pro krmné suroviny, 
který bude doplněn zúčastněnými stranami 
o suroviny, které používají. Dodržování 
kritérií uvedených v katalogu pro krmné 
suroviny by mělo být dobrovolné. Aby se 
zamezilo uvedení kupujícího v omyl, 
pokud jde o skutečnou identitu produktu, 
musí výrobce, pokud v katalogu stanovená 
kritéria nedodržuje, o této skutečnosti 
informovat.

Or. de

Odůvodnění

Každá krmná surovina, která se používá v krmných směsích, musí být v katalogu uvedena. 
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Pozměňovací návrh 7

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 
kodexy mohou sloužit jako výklad rámce 
stanoveného pro dobrovolné označení. 

(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 
kodexy jsou účelným nástrojem, který 
podnikům pomáhá předpisy týkající se 
označení krmiv provádět. 

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se zdůraznit, že pokyny a kodexy přispívají k praktickému provádění legislativních 
ustanovení. Mohou usnadnit interpretaci volného prostoru v právních předpisech, nejsou však 
nástrojem ke zpružnění.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) směrnice 90/167/EHS; (a) směrnice 90/167/EHS, která stanoví 
podmínky pro výrobu, uvádění na trh a 
používání medikovaných krmiv;



PR\729030CS.doc 11/29 PE407.923v01-00

CS

Or. de

Odůvodnění

Změna je v zájmu vyjasnění.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) směrnice 2002/32/ES; (b) směrnice 2002/32/ES o nežádoucích 
látkách v krmivech;

Or. de

Odůvodnění

Změna je v zájmu vyjasnění.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Krmivo musí splňovat technická 
ustanovení týkající se nečistot a dalších 
chemických činitelů stanovených v příloze 
I.

3. Krmivo musí splňovat technická 
ustanovení týkající se nečistot a dalších 
chemických činitelů stanovených v článku 
6a.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení pro zabránění znečištění a chemickému zatížení krmiv se bezprostředně týkají 
bezpečnosti potravin, a proto nemohou být i nadále uváděna v katalogu a podléhat 
samoregulaci průmyslu. 
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Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány předají informace 
získané v souladu s článkem 2 
spotřebitelům, pokud se domnívají, že 
jejich podezření na porušení příslušných 
právních předpisů je opravňuje předat 
informace získané na základě vyžádání 
dále podle čl. 17 odst. 2 písm. b).
Příslušný orgán může případně podmínit 
předání informací podepsáním prohlášení 
o důvěrném charakteru informací.

Or. de

Odůvodnění

Tímto způsobem musí být zachováno otevřeného prohlášení o složkách krmných směsí s cílem 
zajistit přístup k těmto informacím, i když uvádění údajů na etiketě je pouze dobrovolné.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele může Komise ze závažných 
naléhavých důvodů použít postup pro 
naléhavé případy podle čl. 29 odst. 4a; 

Or. de
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Odůvodnění

V zájmu ochrany spotřebitelů by Komise měla mít možnost používání určitých látek 
v krmivech okamžitě zakázat. V takových případech by se měl uplatni postup pro naléhavé 
případy. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 a
Stanovení mezních hodnot nečistot a 

pomocných technických látek
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 stanoví
mezní hodnoty pro nečistoty, které 
vznikají při výrobním postupu, a pro
technické pomocné látky v krmivech.
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

Nejvyšší hodnoty chemických nečištot vznikajících při výrobním procesu i pomocných 
technických látek musí být podle návrhu Komise na odpovědnost výrobce stanoveny 
v katalogu. Tyto chemické nečistoty a pomocné technické látky mohou mít eventuálně 
podstatný vliv na bezpečnost potravin, proto by Komise měla stanovit jejich mezní hodnoty 
a zákonodárce by měl provádět kontrolu. 
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s postupem podle čl. 29 odst. 2
může Komise přijmout pokyny objasňující 
rozlišení mezi krmnými surovinami, 
doplňkovými látkami a veterinárními 
léčivy.

V souladu s postupem podle čl. 29 odst. 4
může Komise přijmout pokyny objasňující 
rozlišení mezi krmnými surovinami, 
doplňkovými látkami a veterinárními 
léčivy.

Or. de

Odůvodnění
Protože se při vyjasnění oblasti působnosti tohoto nařízení jedná o opatření 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.

Pozměňovací návrh 15

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. Vyšší 
dávkování doplňkového krmiva nebo 
zvláštních směsí lze v ojedinělých 
případech povolit na základě schválení 
příslušného zvěrolékaře.

Or. de
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Odůvodnění

U příliš koncentrovaných doplňkových krmiv existuje nebezpečí chybného dávkování. To platí 
nejen pro kokcidiostatika a histomonostatika. Výjimky pro vysoké dávkování doplňkového 
krmiva musí schválit příslušný zvěrolékař. 

Pozměňovací návrh 16

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 Komise nebo některý členský 
stát 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.

Or. de

Odůvodnění

Také členským státům musí být umožněno vznést požadavek, aby Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin provedl vědecký přezkum údajů uvedených výrobcem.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V podniku, který řídí, zajistí 
provozovatelé krmivářských podniků, aby 
údaje povinného označení mohly být
předávány v rámci celého potravinového 
řetězce, aby se umožnilo poskytnutí 
informací konečnému uživateli v souladu 
s tímto nařízením.

5. V podniku, který řídí, zajistí 
provozovatelé krmivářských podniků, aby 
údaje povinného označení byly předávány 
v rámci celého potravinového řetězce, aby 
se umožnilo poskytnutí informací 
konečnému uživateli v souladu s tímto 
nařízením.

Or. de

Odůvodnění

Předávání informací v celém potravinovém řetězci je základním předpokladem pro 
sledovatelnost a bezpečnost potravin podle nařízení (ES) č. 178/2002. 

Pozměňovací návrh 18

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 vědecké odůvodnění nebo mají 
právo orgány vyzvat, aby jim toto 
odůvodnění výrobce předložil.

Or. de
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Odůvodnění

Informace uváděné v reklamě a tvrzení musí být ověřitelné. Bylo by vhodné, aby vědecké 
odůvodnění těchto informací nebylo nařizováno obecně, ale 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 19

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, pokud se nezakládají na 
farmakologické nebo specifické 
imunologické činnosti.

Or. de

Odůvodnění

Uvádění informací o obecném imunologickém působení by mělo být v zásadě umožněno, 
pokud jsou tyto informace průkazné ve smyslu odstavce 1. To platí výhradně pro obecná 
tvrzení jako „posiluje imunitní systém“, avšak nikoliv pro domnělé zabránění, ošetření nebo 
léčení nemoci (jako v případě očkování), což je explicitně vyloučeno podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) je-li k dispozici, schvalovací číslo 
provozu udělené v souladu s článkem 17 
nařízení (ES) č. 1774/2002 nebo s článkem 
10 nařízení (ES) č. 183/2005. Pokud má 
výrobce několik čísel, použije to, které 
získal podle nařízení č. 183/2005;

(c) schvalovací číslo provozu udělené v 
souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 
1774/2002 nebo s článkem 10 nařízení (ES) 
č. 183/2005. Pokud má výrobce několik 
čísel, použije to, které získal podle nařízení 
č. 183/2005. Příslušný orgán vystaví 
podniku registrovanému podle nařízení 
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(ES) č. 183/2005 na vyžádání výrobce 
identifikační číslo ve formátu, který je 
stanoven v příloze V kapitoly II nařízení 
(ES) č. 183/2005.

Or. de

Odůvodnění

Schvalovací a identifikační číslo podniku by mělo výt uváděno v jednotném formátu, jak se 
doposud stanoví ve směrnici 95/69/ES a 98/51/ES. Schvalovací číslo podle nařízení (ES) č. 
183/2005 o hygieně krmiv se sice zadává v jednotném formátu, avšak nikoliv podnikům 
chovajícím domácí zvířata, která ve smyslu nařízení nepodléhají registrační povinnosti. Na 
žádost příslušných výrobců by mělo být toto číslo vystaveno s cílem zajistit jednotné značení 
a sledovatelnost produktu. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud název krmné suroviny odpovídá 
jednomu z názvů obsažených v katalogu 
Společenství podle článku 25, ale osoba 
odpovědná za označení jeho ustanovení 
neuplatňuje, uvede se to jasně na etiketě.

3. Pokud název krmné suroviny odpovídá 
jednomu z názvů obsažených v katalogu 
Společenství podle článku 25, ale osoba 
odpovědná za označení jeho ustanovení 
neuplatňuje, nebo pokud výrobek 
neodpovídá stanoveným kritériím, uvede 
se to jasně na etiketě.

Or. de

Odůvodnění

V katalogu se stanoví kritéria kvality pro určité suroviny (např. obsah proteinů v pšeničných 
otrubách). Pokud výrobce použije výrazy uvedené v katalogu, ale nedodrží jejich kritéria 
kvality, musí tuto skutečnost jasně uvést (např. pšeničné otruby; „obsah škrobu méně než 
X %“). 
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Pozměňovací návrh 22

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 prokazatelně odůvodnit, že by jejich 
zpřístupnění porušilo jeho práva duševního 
vlastnictví.

Or. de

Odůvodnění

Výrobce se může odvolat na práva duševního vlastnictví pouze tehdy, pokud je může také 
prokázat. Navíc je odvolání se na práva duševního vlastnictví relevantní výhradně pro 
mikrokomponenty, které tvoří měně 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 23

Návrh nařízení
Článek 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na etiketě krmiva pro domácí zvířata je 
možné uvést bezplatný kontakt, aby 
zákazník mohl využít svého práva získat 
kromě povinných údajů informace o:
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získat informace o:

Or. de

Odůvodnění

Bezplatné telefonní číslo je pouze jednou z možností, jak umožnit zákazníkovi přístup 
k dodatečným informacím o přesném složení krmiva pro domácí zvířata. Zvláště pro malé a 
střední podniky však může být zřízení bezplatného telefonního čísla (podle možností ve více 
úředních jazycích EU) neúměrně nákladné. 

Pozměňovací návrh 24

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 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. 

7. U balení krmiva pro domácí zvířata, 
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. 

Or. de

Odůvodnění

Mnoho druhů krmiva pro domácí zvířata se prodává v baleních obsahujících několik nádob.
V tomto případě je vhodné uvést povinné údaje pouze na balení.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

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 26

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří vypracování dvou 
kodexů Společenství pro správnou praxi 
označení (dále jen „kodexy“), jednoho pro 
krmiva pro domácí zvířata a jednoho pro 
krmiva pro zvířata určená k produkci 
potravin. Tyto kodexy budou odkazovat na 
rámec pro dobrovolné označení stanovený 
v článku 22 a podporovat vhodnost
označení.

1. Komise podpoří vypracování dvou 
kodexů Společenství pro správnou praxi 
označení (dále jen „kodexy“), jednoho pro 
krmiva pro domácí zvířata a jednoho pro 
krmiva pro zvířata určená k produkci 
potravin. Tyto kodexy budou podporovat 
výrobce při praktickém provádění 
předpisů týkajících se označení a objasní 
způsoby dobrovolného označení 
stanoveného v článku 22.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se zdůraznit, že pokyny a kodexy přispívají k praktickému provádění právních 
předpisů. Mohou usnadnit interpretaci volného prostoru, který právní předpisy poskytují, 
nejsou však nástrojem ke zpružnění. 
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytvoření katalogu a kodexů je 
budou, podle okolností, vypracovávat 
a měnit všichni příslušní zástupci 
evropských krmivářských odvětví:

V případě vytvoření katalogu a kodexů je 
budou, podle okolností, vypracovávat 
a měnit všichni příslušní zástupci 
evropských krmivářských odvětví (výrobci 
a spotřebitelé):

Or. de

Odůvodnění

Na vytvoření a úpravách katalogu a kodexů by se měli podílet také výrobci a spotřebitelé. 

Pozměňovací návrh 28

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:

Komise schválí katalog, návrhy kodexů a 
návrhy jejich změn v souladu s postupem 
podle čl. 29 odst. 4 za předpokladu, že jsou 
splněny tyto podmínky:

Or. de

Odůvodnění

Při vytvoření a úpravách katalogu a kodexů se jedná o opatření obecného významu a jejich 
předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné i jeho 
doplněním. Tato opatření by proto měla být přijata v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zveřejní názvy katalogu a 
kodexů a odkazy na ně v řadě C Úředního 
věstníku Evropské unie.

3. Komise zveřejní katalog a kodexy v řadě 
C Úředního věstníku Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Zvěřejnění přispěje k transparentnosti. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 
7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Or. de

Odůvodnění

Postup pro naléhavé případy se zavádí proto, aby Komise mohla vydat zákazy s okamžitou 
platností podle článku 6. 
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 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.

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 podle 
článku 6a.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení nejvyšších hodnot pro chemické nečistoty vznikající při výrobním procesu i pro 
pomocné technické látky má pro bezpečnost potravin zásadní význam, a proto by měly být tyto 
hodnoty v právním textu určeny. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha V – kapitola I – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatel krmivářského podniku, 
který uvádí krmivo na trh, poskytne 
zákazníkovi na vyžádání názvy 
doplňkových látek neuvedených v odstavci 
1.

3. Provozovatel krmivářského podniku, 
který uvádí krmivo na trh, poskytne 
zákazníkovi na vyžádání názvy a jiné 
údaje podle odstavce 1 týkající se 
doplňkových látek neuvedených v odstavci 
1.

Or. de

Odůvodnění

Po vzoru ustanovení v článku 17 by měl být na vyžádání v zásadě zajištěn přístup 
k informacím o složení krmiv a také o používání doplňkových látek, a to i v případě, pokud 
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tyto údaje nemusí být na etiketě uvedeny.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha VI – kapitola I – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Provozovatel krmivářského podniku, 
který uvádí krmivo na trh, poskytne 
zákazníkovi na vyžádání názvy a jiné 
údaje podle odstavce 1 týkající se 
doplňkových látek neuvedených v odstavci 
1.

Or. de

Odůvodnění

Po vzoru ustanovení v článku 17 by měl být na vyžádání v zásadě zajištěn přístup 
k informacím o složení krmiv a také o používání doplňkových látek, a to i v případě, pokud 
tyto údaje nemusí být na etiketě uvedeny.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise předpokládá zásadní přepracování evropských právních předpisů týkajících se 
krmiv. Přitom se jedná jak o zjednodušení právních předpisů, tak o přizpůsobení právních 
předpisů týkajících se krmiv ustanovením o potravinách.
Jádrem legislativního návrhu jsou prvky, které jsou podrobně vysvětleny níže: 

1. „Otevřené prohlášení o složkách krmných směsí“

Požadavek uvádět suroviny, které krmná směs obsahuje, a jejich přesné množství („otevřené 
prohlášení“) je základním požadavkem Evropského parlamentu, jež vyplývá z krize BSE a byl 
také v rámci požadavků stanovených vyšetřovacím výborem pro BSE předložen Komisi (viz 
usnesení ze dne 19. února 1997 o závěrech dočasného vyšetřovacího výboru pro BSE). 

Parlament klade velký důraz na to, aby spotřebitelé byli nejen co možná nejlépe chráněni, ale 
aby také na základě jasného a transparentního označení mohli sami rozhodnout, které 
potraviny jakého původu si zvolí s ohledem na bezpečnost a zdraví. To platí i pro zemědělce, 
kteří jsou při nákupu krmných směsí také odkázáni na jednoznačnost označení. 

Ve svém legislativním návrhu pro pozdější směrnici č. 2002/2/ES o uvádění krmných směsí 
na trh Komise předložila vhodný návrh, v němž se počítalo s vytvořením seznamu krmných 
surovin s uvedením přesných údajů o váhovém procentuálním podílu. Zatímco EP tato 
opatření v prvním a druhém čtení podpořil, ukázalo se, že Rada má vůči otevřenému 
prohlášení velké výhrady. V dohodovacím výboru dosáhla Rada a Parlament shody, podle níž 
se na jedné straně nařizuje povinné uvádění surovin na etiketě nebo na balení, přičemž jsou 
hmotnostní podíly uváděny v %, avšak na druhé straně je u uvedených hodnot povolena 
tolerance +/- 15 % (čl. 1 odst. 4 směrnice 2002/2/ES). Zákazník však má právo obdržet na 
vyžádání přesné složení krmné směsi. (Čl. 1 odst. 1 směrnice 2002/2/EG)1 .

Tento právní předpis následně hospodářské subjekty a několik členských států u Evropského 
soudního dvora rozporovalo. Soud však ve svém rozsudku ze dne 6. prosince 2005 zákonnost 
směrnice jednoznačně potvrdil a velkou většinu bodů, které žalobci kritizovali, zamítl. Pouze 
v jednom bodě uznal soud argumenty žalobců a kritizoval „přesné uvádění informací“ 
požadované v čl. 1 odst. 1 jako nepřiměřené vzhledem ke stanovenému cíli směrnice (ochrana 
zdraví), přičemž Evropský soudní dvůr zvažoval mezi přínosem, jaký mají přesné informace 
podané na vyžádání pro ochranu zdraví, a náklady, které tím výrobci vzniknou.

V legislativním postupu2 vyplývajícím z tohoto rozsudku k úpravě směrnice 2002/2/ES se 
Parlament a Rada shodly na tom, že vzhledem k oznámeným návrhům pro zásadní 
přepracování právních předpisů týkajících se krmiv se nebudou na základním právním aktu 
provádět úpravy vyplývající z rozsudku Soudního dvora, neboť „předpokládají, že v této 
souvislosti bude znovu plně přezkoumána také otázka tzv. „otevřeného prohlášení“ o složkách 
krmných směsí, a očekávají, že nové návrhy Komise zohlední jak zájem zemědělců na 
přesných a podrobných informacích o surovinách obsažených v krmivech, tak zájem průmyslu 

                                               
1 Viz zprávy A5-0233/2000, A5-0079/2001 a A5-0421/2001.
2 Další podrobnosti viz zpráva A6-0411/2006.
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na dostatečné ochraně výrobního tajemství1 “.

Předložený legislativní návrh byl zpracován v kontextu s výše uvedenými skutečnostmi.
Předpokládá uvádění surovin v sestupném pořadí, přičemž uvádění údajů v hmotnostních 
procentech zůstává dobrovolné. Zákazník může údaje o složení obdržet podle čl. 17 odst. 2 na 
vyžádání od výrobce. Výrobce však může podle návrhu Komise odmítnout tyto údaje 
poskytnout, pokud „se domnívá, že by zpřístupnění informací mohlo porušit jeho práva 
duševního vlastnictví“.

Zpravodaj je toho názoru, že na základě rozsudku Evropského soudního dvora o označování 
krmiv je nutno dbát na to, aby bylo zohledněno právo kupujícího na obdržení informace i 
oprávněný zájem výrobce ochránit svá práva duševního vlastnictví. Rozhodnutí, zda vyhoví 
žádosti zákazníka o poskytnutí informací, by však nemělo být ponecháno pouze na uvážení 
výrobce. 

Zásada „otevřeného prohlášení“ má být ve smyslu rozhodnutí Evropského soudního dvora 
a předloženého legislativního návrhu interpretována tak, že kupujícímu je, v daném případě 
na základě odůvodněné žádosti, v zásadě dána možnost informaci získat v rámci zákonem 
stanoveného postupu. 

Pozměňovací návrhy plánují v souvislosti s návrhem Komise tyto kroky: 
1. Uvádění všech surovin je povinné v sestupném pořadí podle jejich hmotnostních 

podílů, uvádění hmotnostních podílů v procentech je dobrovolné, s výjimkou případů 
uvedených v čl. 17 odst. 2 bod 1.

2. Kupující má právo požadovat od výrobce údaj o hmotnostním podílu. Tento údaj musí 
být přesný, protože rozpětí +/- 15 % nemá a posteriori, tzn. po ukončení výrobního 
procesu, smysl. 

3. Výrobce může odmítnout informaci poskytnout, pokud může prokazatelně odůvodnit, 
že by její zpřístupnění porušilo jeho práva duševního vlastnictví, tzn. pokud může 
prokázat, že na základě vlastního nebo zakoupeného výzkumu skutečně disponuje 
duševním vlastnictvím, které musí chránit. Na hlavní suroviny krmných směsí, které 
představují více než 2 % hmotnostního podílu, se však tato možnost nevztahuje, 
protože v této oblasti není na základě sdělení zástupců průmyslu v zásadě zájem 
uplatňovat práva duševního vlastnictví. 

4. Pokud výrobce využije práva odmítnout zveřejnit hmotnostní podíly surovin, jež se na 
celkové hmotnosti podílejí méně než 2 %, může se zákazník obrátit na příslušný 
orgán. Orgán je vždy oprávněn k tomu, aby zjistil přesné složení směsi a může také 
prověřit uplatněný nárok na ochranu duševního vlastnictví. Orgán může, poté kdy 
provedl přezkum nároku uplatňovaného výrobcem na ochranu svého duševního 
vlastnictví, eventuálně podmínit zveřejnění údajů o přesném složení podepsáním 
prohlášení o důvěrném charakteru informací.

2. Označení doplňkových látek

Komise navrhuje povinné označení doplňkových látek, pro jejichž registraci se počítá s tím, 

                                               
1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 623/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se mění směrnice 

2002/2/ES, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o oběhu krmných směsí, Úř. věst. L 154, 14.6.2007.
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že pro ně bude stanovena mezní hodnota, nebo které jsou účinné ze zootechnického hlediska 
nebo proti určitým parazitům. Označení jiných doplňkových látek je dobrovolné. Kromě toho 
je také zde na žádost zákazníka nutné poskytnout informace o použití doplňkových látek. 
Zpravodaj navrhuje upřesnění tohoto ustanovení. 

3. Samoregulace v rámci kodexů nebo pokynů

Ze zkušeností s právními předpisy o hygieně potravin (nařízení (ES) č. 852/2003 a 
č. 853/2003) a o hygieně krmiv (nařízení (ES) č. 183/2005) vyplývá, že pokyny a kodexy 
vytvořené hospodářskými subjekty mohou účinně přispět k praktickému provádění právních 
předpisů. Také v oblasti označování krmiv mohou být takové pokyny pravděpodobně 
hodnotným přínosem. V právním textu by však mělo být jednoznačně zdůrazněno, že tyto
pokyny nebo kodexy nemají žádný kvazilegislativní charakter. Mají pouze usnadnit provádění 
nařízení v praxi a případně interpretovat volný prostor v platném nařízení, nemohou však být 
zneužity k obcházení ustanovení v právních předpisech. 

4. Kontaminované suroviny

Protože se v minulosti ukázalo, že kontaminované látky jsou s cílem tímto způsobem je 
likvidovat využívány k výrobě krmiv, což je nanejvýš trestuhodné, je nutné velmi přesně 
stanovit předpisy týkající se kontaminovaných surovin. Právní předpisy Společenství se po 
schválení směrnice 2002/32/ES v důsledku skandálu s dioxiny jednoznačně zlepšily. Zejména 
zákaz ředění zakotvený v článku 5 znamenal zamezení neakceptovatelné, ale tehdy hojně 
rozšířené praxe: mísení zatížených surovin s nezatíženými materiály, dokud nebylo dosaženo 
nižší než mezní hodnoty. 

Právní předpisy směrnice 2002/ES stanoví, že kontaminované látky nelze jako krmivo použít.
Není však jednoznačně objasněno, co se s těmito látkami stane poté, co jsou staženy z trhu. 
Článek 8 členským státům umožňuje použít na kontaminované suroviny některé schválené 
dekontaminační postupy (např. filtrování rybího oleje přes aktivované dřevěné uhlí pro 
snížení obsahu dioxinu nebo použití amoniaku k odbourání aflatoxinů). 

Komise proto navrhuje, aby bylo nařízeno jednoznačné označení kontaminovaných krmiv 
nebo surovin (viz článek 20). Prostřednictvím předpisů pro označení je nutné zajistit, aby se 
tyto kontaminované látky nepoužívaly ilegálně a aby se zákaz ředění dodržoval. 

5. Prováděcí ustanovení (projednávání ve výborech) 

V rozhodnutí Rady č. 1999/468/ES se stanoví, že v základním aktu, který byl schválen v 
rámci postupu spolurozhodování, se opatření, která mají obecný význam a jejichž účelem je 
změnit jiná než podstatná ustanovení tohoto právního aktu, včetně vypuštění těchto 
ustanovení nebo doplnění nových jiných než podstatných ustanovení, přijímají regulativním 
postupem s kontrolou. Zpravodaj proto navrhuje, aby také stanovení mezních hodnot nečistot 
a pomocných technických prostředků (podle článku 6a), schválení pokynů k objasnění oblasti 
působnosti (podle článku 7) a také schválení katalogu a kodexů (podle článku 27) probíhalo 
regulativním postupem s kontrolou. Všechna tato opatření mají obecný význam a odpovídají 
kritériím stanoveným v rozhodnutí č. 1999/468/ES o uplatňování uvedeného postupu 
(regulační postup s kontrolou). 
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Je však žádoucí uplatnit pro rozšíření negativního seznamu postup pro naléhavé případy 
uvedený v článku 6a, aby Komise mohla s okamžitou platností vydat zákaz používání 
některých látek v krmivech.
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