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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.



PR\729030SK.doc 3/30 PE407.923v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................27



PE407.923v01-00 4/30 PR\729030SK.doc

SK



PR\729030SK.doc 5/30 PE407.923v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní krmív na trh a ich 
používaní
(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0124),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 37 a 152 ods. 4 písmeno b Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0128/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Krízy v potravinárskom sektore boli 
doteraz väčšinou spôsobené 
kontaminovanými krmivami. 

Or. de

Odôvodnenie

Veľké potravinové krízy za posledných desať rokov boli takmer vždy spôsobené krmivami 
(živočíšne múčky v prípade BSE, dioxín v krmivách pre ošípané, hormóny v priemyselných 
roztokoch sacharózy určených na kŕmenie atď.).   



PE407.923v01-00 6/30 PR\729030SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) V dôsledku krízy súvisiacej s BSE 
a dioxínom bola v roku 2002 zavedená 
povinnosť uvádzať hmotnostný 
percentuálny podiel všetkých kŕmnych 
surovín nachádzajúcich sa v kŕmnej zmesi. 
Zároveň sa medzičasom výrazne zvýšila 
úroveň bezpečnosti potravín a krmív vďaka 
nariadeniam (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 
183/2005 a ich vykonávacím opatreniam, 
konkrétne zameraním na zodpovednosť 
prevádzkovateľov krmivárskych 
a potravinárskych podnikov, vďaka 
zlepšenému systému sledovateľnosti, 
zavedeniu zásady HACCP do 
krmivárskych podnikov a usmerneniam 
o osvedčených hygienických postupoch 
v krmivárskych podnikoch. Tieto pozitívne 
výsledky vyjadrené v oznámeniach v rámci 
systému rýchleho varovania pre potraviny 
a krmivá odôvodňujú skutočnosť, že 
povinnosť uvádzať hmotnostný 
percentuálny podiel všetkých kŕmnych 
surovín nachádzajúcich sa v kŕmnej zmesi 
by sa mala zrušiť. Presné percentuálne 
podiely by sa mohli uvádzať na 
dobrovoľnom základe.

(17) V dôsledku krízy súvisiacej s BSE 
a dioxínom bola z iniciatívy Európskeho 
parlamentu v roku 2002 zavedená 
povinnosť uvádzať hmotnostný 
percentuálny podiel všetkých kŕmnych 
surovín nachádzajúcich sa v kŕmnej zmesi. 
Zároveň sa medzičasom výrazne zvýšila 
úroveň bezpečnosti potravín a krmív vďaka 
nariadeniam (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 
183/2005 a ich vykonávacím opatreniam, 
konkrétne zameraním na zodpovednosť 
prevádzkovateľov krmivárskych 
a potravinárskych podnikov, vďaka 
zlepšenému systému sledovateľnosti, 
zavedeniu zásady HACCP do 
krmivárskych podnikov a usmerneniam 
o osvedčených hygienických postupoch 
v krmivárskych podnikoch. Tieto pozitívne 
výsledky vyjadrené v oznámeniach v rámci 
systému rýchleho varovania pre potraviny 
a krmivá odôvodňujú skutočnosť, že 
povinnosť uvádzať hmotnostný 
percentuálny podiel všetkých kŕmnych 
surovín nachádzajúcich sa v kŕmnej zmesi 
by sa mala zrušiť. Presné percentuálne 
podiely sa môžu uvádzať na dobrovoľnom 
základe, musia sa však oznámiť orgánom 
a na požiadanie poskytnúť spotrebiteľom, 
ktorí o to prejavia záujem. 

Or. de

Odôvodnenie

Takýmto spôsobom je potrebné zachovať otvorené uvádzanie kŕmnych surovín, tak že sa 
zabezpečí prístup k tejto informácii, hoci údaje na etikete sa uvádzajú len dobrovoľne. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) V určitých oblastiach, kde výrobca nie 
je povinný údaje na označení uvádzať, 
zákazník by mal mať možnosť požiadať 
o dodatočné informácie. Napriek tomu 
uvádzanie kŕmnych surovín 
nachádzajúcich sa v kŕmnej zmesi podľa 
hmotnosti v klesajúcom poradí už teraz 
poskytuje dôležité informácie o zložení. 
Vzhľadom na nedávny vývoj v právnych 
predpisoch Spoločenstva, ktoré poskytujú 
lepšie záruky predovšetkým v súvislosti 
s HACCP, sledovateľnosťou, prísnymi 
hygienickými predpismi 
a s vypracovávaním usmernení 
Spoločenstva o osvedčených hygienických 
postupoch, malo by sa výrobcovi umožniť 
zamietnutie žiadosti, ak sa domnieva, že sa 
požadovaným poskytnutím informácií 
porušia jeho práva duševného vlastníctva. 
Nemalo by to ovplyvniť bezpečnosť 
potravín a krmív, keďže príslušné orgány 
majú vždy právo dostať informácie 
o presných percentuálnych podieloch 
všetkých kŕmnych surovín. 

(19) V určitých oblastiach, kde výrobca nie 
je povinný údaje na označení uvádzať, 
zákazník by mal mať možnosť požiadať 
o dodatočné informácie. Napriek tomu 
uvádzanie kŕmnych surovín 
nachádzajúcich sa v kŕmnej zmesi podľa 
hmotnosti v klesajúcom poradí už teraz 
poskytuje dôležité informácie o zložení. 
Vzhľadom na nedávny vývoj v právnych 
predpisoch Spoločenstva, ktoré poskytujú 
lepšie záruky predovšetkým v súvislosti 
s HACCP, sledovateľnosťou, prísnymi 
hygienickými predpismi 
a s vypracovávaním usmernení 
Spoločenstva o osvedčených hygienických 
postupoch, malo by sa výrobcovi umožniť 
obmedziť žiadosti o poskytnutie 
informácií o kŕmnych surovinách 
presahujúcich 2 %  hmotnosti kŕmnej 
zmesi, ak môže preukázať, že sa 
požadovaným poskytnutím informácií 
porušia jeho práva duševného vlastníctva. 
Nemalo by to ovplyvniť bezpečnosť 
potravín a krmív, keďže príslušné orgány 
majú vždy právo dostať informácie 
o presných percentuálnych podieloch 
všetkých kŕmnych surovín a keďže 
príslušné orgány musia tieto informácie 
poskytnúť spotrebiteľom v prípade, ak 
existuje odôvodnené podozrenie, že boli 
porušené príslušné právne predpisy.    

Or. de

Odôvodnenie

Výrobca by sa mal na svoje duševné vlastníctvo odvolávať len vtedy, ak ho vie preukázať.  
Okrem toho je podľa údajov výrobcu duševné vlastníctvo relevantné výlučne len v prípade 
mikrozložiek, ktoré predstavujú menej ako 2 % kŕmnej zmesi.      
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) V prípade, ak sa  živočíšna múčka 
kategórie 3 v zmysle nariadenia (ES) č. 
1774/2002, vyrobená z jatočných zvyškov 
vhodných na ľudskú spotrebu, môže za 
určitých podmienok stanovených 
v nariadení (ES) č. 1774/2002 a nariadení 
(ES) č. 999/2001 použiť ako kŕmna 
surovina pre neprežúvavce, je potrebné 
zabezpečiť, aby na kŕmnych zmesiach  
bolo jednoznačne uvedené označenie 
živočíšnej múčky.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia oznámila, že má v úmysle zmeniť a doplniť nariadenie č. 999/2001, ktoré by mohlo 
viesť k tomu, že sa povolí používanie živočíšnej múčky kategórie 3 v určitých krmivách pre 
neprežúvavce. V takomto prípade by sa okrem zoznamu použitých kŕmnych surovín podľa 
článku 17 muselo zabezpečiť aj jasné označenie živočíšnej múčky v kŕmnych zmesiach.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 
o nežiaducich látkach v krmivách pre 
zvieratá sa nepredpisuje označovanie 
krmív s nadmerným obsahom nežiaducich 
látok. Preto by sa mali zaviesť príslušné 

(20) Smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 
o nežiaducich látkach v krmivách pre 
zvieratá sa nepredpisuje označovanie 
krmív s nadmerným obsahom nežiaducich 
látok. Preto by sa mali zaviesť príslušné 
ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že bude 
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ustanovenia. dodržaný zákaz miešania podľa článku 5 
smernice 2002/32/ES a aby sa vylúčilo, že 
sa dostanú do obehu šarže určené na
detoxifikáciu alebo likvidáciu.  

Or. de

Odôvodnenie

Kontaminované krmivá sa nesmú dostať do krmivového reťazca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Skúsenosti so zapojením 
zainteresovaných strán do stanovovania 
noriem prostredníctvom usmernení 
Spoločenstva v oblasti hygieny krmív boli 
vždy pozitívne. Zostavovanie rozšírených 
zoznamov zainteresovanými stranami by 
mohlo byť pružnejšie a lepšie prispôsobené 
informačným potrebám používateľov, než 
keby ich zostavovali zákonodarcovia. 
Zainteresované strany sa môžu rozhodnúť, 
aké úsilie vynaložia v závislosti od 
hodnoty zoznamu kŕmnych surovín. 
Súčasné zoznamy kŕmnych surovín 
uvedené v smerniciach 96/25/ES 
a 82/471/EHS by sa mali stať počiatočnými 
verziami katalógu kŕmnych surovín 
Spoločenstva, ktorý zainteresované strany 
podľa svojich vlastných záujmov doplnia. 
Používanie katalógu by malo byť 
dobrovoľné, ale aby sa zabránilo 
zavádzaniu kupujúcich v súvislosti so 
skutočnou identitou výrobku, výrobca by 
mal uviesť, že používa označenia uvedené 
v katalógu, aj keď ho neuplatňuje.

(24) Skúsenosti so zapojením 
zainteresovaných strán do stanovovania 
noriem prostredníctvom usmernení 
Spoločenstva v oblasti hygieny krmív boli 
vždy pozitívne. Zostavovanie rozšírených 
zoznamov zainteresovanými stranami by 
mohlo byť pružnejšie a lepšie prispôsobené 
informačným potrebám používateľov, než 
keby ich zostavovali zákonodarcovia. 
Zainteresované strany sa môžu rozhodnúť, 
aké úsilie vynaložia v závislosti od 
hodnoty zoznamu kŕmnych surovín. 
Súčasné zoznamy kŕmnych surovín 
uvedené v smerniciach 96/25/ES 
a 82/471/EHS by sa mali stať počiatočnými 
verziami katalógu kŕmnych surovín 
Spoločenstva, ktorý zainteresované strany 
doplnia podľa surovín, ktoré používajú.
Dodržiavanie kritérií pre kŕmne suroviny, 
ktoré sú uvedené v katalógu by malo byť 
dobrovoľné. Aby sa ale zabránilo 
zavádzaniu kupujúcich v súvislosti so 
skutočnou identitou výrobku, musí výrobca 
uviesť, ak nedodržiava kritériá stanovené 
v katalógu. 
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Or. de

Odôvodnenie

Všetky kŕmne suroviny, ktoré sa používajú v kŕmnych zmesiach, musia byť uvedené v 
katalógu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Moderné označovanie napomáha 
konkurenčné trhové prostredie, v ktorom 
môžu dynamickí, efektívni a novátorskí 
prevádzkovatelia v plnej miere využívať 
označovanie na predaj svojich výrobkov. 
Vzhľadom na vzťah medzi podnikmi pri 
obchodovaní s krmivom pre dobytok a 
vzťah medzi výrobcom a kupujúcim 
krmiva pre spoločenské zvieratá, mohli by 
byť kódexy správneho označovania pre 
tieto dve oblasti užitočným prostriedkom 
na dosiahnutie cieľov moderného 
označovania. Tieto kódexy môžu 
predstavovať rámec stanovený pre 
dobrovoľné označovanie.

(25) Moderné označovanie napomáha 
konkurenčné trhové prostredie, v ktorom 
môžu dynamickí, efektívni a novátorskí 
prevádzkovatelia v plnej miere využívať 
označovanie na predaj svojich výrobkov. 
Vzhľadom na vzťah medzi podnikmi pri 
obchodovaní s krmivom pre dobytok a 
vzťah medzi výrobcom a kupujúcim 
krmiva pre spoločenské zvieratá, mohli by 
byť kódexy správneho označovania pre 
tieto dve oblasti užitočným prostriedkom 
na dosiahnutie cieľov moderného 
označovania. Tieto kódexy sú praktickým 
nástrojom, ktorý pomáha podnikom 
uplatňovať predpisy o označovaní krmív.

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť, že usmernenia a kódexy prispievajú k praktickému uplatňovaniu  
legislatívnych ustanovení. Môžu uľahčiť výklad voľného priestoru, ktorý poskytujú právne 
predpisy, nie sú však nástrojom na zvyšovanie pružnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) smernica 90/167/EHS; (a) (a) smernica 90/167/EHS o stanovení 
podmienok na prípravu, umiestnenie na 
trh a používanie medikovaných krmív;

Or. de

Odôvodnenie

Tento PDN slúži na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) smernica 2002/32/ES; (b) smernica 2002/32/ES o nežiaducich 
látkach v krmivách pre zvieratá;

Or. de

Odôvodnenie

Tento PDN slúži na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Krmivá majú vyhovovať technickým 
ustanoveniam o nečistotách a iných 
chemických determinantoch uvedených v 

3. Krmivá majú vyhovovať technickým 
ustanoveniam o nečistotách a iných 
chemických determinantoch uvedených 
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prílohe I. v článku 6a.

Or. de

Odôvodnenie

Ustanovenia na zabránenie znečistenia a chemického zaťaženia krmív sa bezprostredne 
týkajú potravinovej bezpečnosti, a preto sa nesmú ponechať v katalógu, a tým prenechať 
samoregulácii priemyslu.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Príslušné orgány postúpia 
spotrebiteľom  informácie získané podľa 
odseku 2, pokiaľ sa domnievajú, že ich 
podozrenie z porušenia príslušných 
právnych podpisov odôvodňuje postúpiť 
informácie na základe vyžiadania podľa 
článku 17 odsek 2 písm. b. Príslušný 
orgán môže prípadne podmieniť 
postúpenie informácií podpísaním 
vyhlásenia o dôvernom charaktere týchto 
informácií. 

Or. de

Odôvodnenie

Takýmto spôsobom je potrebné zachovať otvorené uvádzanie kŕmnych surovín, tak že sa 
zabezpečí prístup k tejto informácii, hoci údaje na etikete sa uvádzajú len dobrovoľne. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže zo závažných naliehavých 
dôvodov uplatniť postup pre naliehavé 
prípady uvedený v článku 29 ods. 4a         
s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa. 

Or. de

Odôvodnenie

V záujme ochrany spotrebiteľa by Komisia mala mať možnosť s okamžitou platnosťou zakázať 
používanie určitých látok v krmivách. V takýchto prípadoch by sa mal uplatniť postup pre 
naliehavé prípady.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Stanovenie medzných hodnôt pre 

nečistoty a spracovateľské pomôcky
Komisia stanoví so zreteľom na vedecké 
poznatky, technický pokrok, oznámenia v 
rámci systému rýchleho varovania pre 
potraviny a krmivá alebo výsledky 
úradných kontrol v súlade s nariadením 
(ES) č. 882/2004, medzné hodnoty pre 
nečistoty, ktoré vznikajú v dôsledku 
výrobného procesu, ako aj pre 
spracovateľské pomôcky. 
Tie opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tohto 
nariadenia jeho doplnením, musia byť 
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prijaté v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou ustanoveným v článku 29 ods. 
4.

Or. de

Odôvodnenie

Najvyššie hodnoty pre chemické nečistoty, ktoré vznikajú v dôsledku výrobného procesu, ako 
aj pre spracovateľské pomôcky, musia byť podľa návrhu Komisie na zodpovednosť výrobcov 
stanovené v katalógu (pozri prílohu 1). Keďže tieto chemické nečistoty a spracovateľské 
pomôcky môžu mať prípadne značný vplyv na bezpečnosť potravín, medzné hodnoty by mala 
stanoviť Komisia a zákonodarca by mal uskutočňovať kontrolu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s postupom uvedeným v článku 
29 ods. 2 môže Komisia prijať usmernenia 
objasňujúce rozdiely medzi kŕmnymi 
surovinami, kŕmnymi doplnkovými 
látkami a veterinárnymi liečivami.

V súlade s postupom uvedeným v článku 
29 ods. 4 môže Komisia prijať usmernenia 
objasňujúce rozdiely medzi kŕmnymi 
surovinami, kŕmnymi doplnkovými 
látkami a veterinárnymi liečivami.

Or. de

Odôvodnenie
Keďže pri objasnení rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia ide o opatrenia, ktoré majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, 
okrem iného jeho doplnením, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou 
ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté podmienky 
používania uvedené v nariadení, ktorým sa 
povoľuje príslušná kŕmna doplnková látka, 
doplnkové krmivá nesmú obsahovať kŕmne 
doplnkové látky v objeme väčšom ako 
stonásobok príslušného stanoveného 
maximálneho limitu obsahu v úplných 
krmivách alebo päťnásobok v prípade 
kokcidiostatík a histomonostatík.

Bez toho, aby boli dotknuté podmienky 
používania uvedené v nariadení, ktorým sa 
povoľuje príslušná kŕmna doplnková látka, 
doplnkové krmivá nesmú obsahovať kŕmne 
doplnkové látky v objeme väčšom ako 
päťdesiatnásobok príslušného stanoveného 
maximálneho limitu obsahu v úplných 
krmivách alebo päťnásobok v prípade 
kokcidiostatík a histomonostatík. Vyššie 
dávkované doplnkové krmivá alebo 
osobitné zmesi sa môžu použiť 
v ojedinelých prípadoch na základe 
povolenia príslušného zverolekára.   

Or. de

Odôvodnenie

Pri silno dávkovaných doplnkových krmivách existuje nebezpečenstvo chybného dávkovania 
doplnkových látok. Toto neplatí pre kokcidiostatiká a histomonostatiká. Výnimky pre vysoko 
dávkované doplnkové krmivá musí schváliť príslušný zverolekár.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak na základe dostupných vedeckých 
a technických informácií má Komisia 
dôvody domnievať sa, že používanie 
špecifického krmiva nemusí zodpovedať 
konkrétnemu zamýšľanému nutričnému 
účelu alebo môže mať nepriaznivé účinky 
na zdravie zvierat, zdravie ľudí, životné 
prostredie a dobré životné podmienky 
zvierat, predloží v priebehu troch mesiacov 

4. Ak na základe dostupných vedeckých 
a technických informácií má Komisia 
alebo niektorý členský štát dôvody 
domnievať sa, že používanie špecifického 
krmiva nemusí zodpovedať konkrétnemu 
zamýšľanému nutričnému účelu alebo 
môže mať nepriaznivé účinky na zdravie 
zvierat, zdravie ľudí, životné prostredie 
a dobré životné podmienky zvierat, 
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žiadosť o prehodnotenie spolu s 
dokumentáciou Európskemu úradu pre 
bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). 
Úrad poskytne svoje stanovisko v priebehu 
šiestich mesiacov od prijatia žiadosti. Táto 
lehota sa môže predĺžiť, ak úrad požiada 
žiadateľa o dodatočné informácie.

predloží v priebehu troch mesiacov žiadosť 
o prehodnotenie spolu s dokumentáciou 
Európskemu úradu pre bezpečnosť 
potravín (ďalej len „úrad“). Úrad poskytne 
svoje stanovisko v priebehu šiestich 
mesiacov od prijatia žiadosti. Táto lehota 
sa môže predĺžiť, ak úrad požiada žiadateľa 
o dodatočné informácie.

Or. de

Odôvodnenie

Aj členským štátom sa musí umožniť, aby mohli požiadať o vedecké preskúmanie údajov 
uvádzaných výrobcom, ktoré vykoná Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia krmivárskych 
podnikov v rámci podnikov podliehajúcich 
ich kontrole zabezpečia, aby sa údaje 
povinného označovania mohli prenášať 
v celom potravinovom reťazci, čím sa 
umožní poskytovanie informácií 
konečným užívateľom v súlade s týmto 
nariadením.

5. Prevádzkovatelia krmivárskych 
podnikov v rámci podnikov podliehajúcich 
ich kontrole zabezpečia, aby sa údaje 
povinného označovania prenášali v celom 
potravinovom reťazci, čím sa umožní 
poskytovanie informácií konečným 
užívateľom v súlade s týmto nariadením.

Or. de

Odôvodnenie

Prenos informácií v celom potravinovom reťazci je jedným zo základných predpokladov pre 
vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín podľa nariadenia (ES) č. 178/2002.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) osoba zodpovedná za označovanie 
poskytne na žiadosť príslušného orgánu 
vedecké zdôvodnenie pravdivosti tvrdenia 
buď prostredníctvom verejne dostupného 
vedeckého dôkazu alebo prostredníctvom 
zdokumentovaného výskumu spoločnosti. 
Vedecké zdôvodnenie má byť k dispozícii 
v čase, keď sa krmivo umiestňuje na trh.

(b) osoba zodpovedná za označovanie 
poskytne na žiadosť príslušného orgánu 
vedecké zdôvodnenie pravdivosti tvrdenia 
buď prostredníctvom verejne dostupného 
vedeckého dôkazu alebo prostredníctvom 
zdokumentovaného výskumu spoločnosti. 
Vedecké zdôvodnenie má byť k dispozícii 
v čase, keď sa krmivo umiestňuje na trh. 
Po uvedení krmiva na trh majú 
spotrebitelia právo získať od príslušného 
orgánu vedecké zdôvodnenie alebo majú 
právo vyzvať orgán, aby im toto 
zdôvodnenie predložil výrobca.

Or. de

Odôvodnenie

Informácie uvádzané v reklame a tvrdenia musia byť overiteľné. Bolo by vhodné, aby vedecké 
zdôvodnenia týchto informácií neboli požadované všeobecne, ale len na vyžiadanie 
príslušného orgánu. Spotrebitelia by takisto mali mať možnosť získať postačujúci dôkaz         
od orgánu, respektíve vyzvať orgán, aby výrobca predložil takýto dôkaz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sú 
tvrdenia týkajúce sa optimalizácie výživy 
a podpory alebo ochrany fyziologického 
stavu povolené vtedy, ak nesúvisia 
s farmakologickým alebo imunologickým 
opatrením.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sú 
tvrdenia týkajúce sa optimalizácie výživy 
a podpory alebo ochrany fyziologického 
stavu povolené vtedy, ak nesúvisia 
s farmakologickým alebo špecifickým 
imunologickým opatrením.

Or. de
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Odôvodnenie

Informácie o všeobecných imunologických opatreniach by sa v zásade mali umožniť, pokiaľ 
sú preukázateľné v zmysle ods. 1. Toto platí výlučne pre všeobecné tvrdenia, ako napríklad 
„posilňuje imunitný systém“, nie však pre predpokladané zabránenie, ošetrovanie alebo 
liečbu ochorenia (ako v prípade očkovania), čo výslovne vylučuje ods. 3.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 15 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) ak je k dispozícii, číslo schválenia 
spracovateľského podniku udeleného 
v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 
1774/2002 alebo článkom 10 nariadenia 
(ES) č. 183/2005. Ak má výrobca niekoľko 
čísiel, použije číslo získané na základe 
nariadenia 183/2005;

(c) číslo schválenia spracovateľského 
podniku udeleného v súlade s článkom 17 
nariadenia (ES) č. 1774/2002 alebo 
článkom 10 nariadenia (ES) č. 183/2005. 
Ak má výrobca niekoľko čísiel, použije 
číslo získané na základe nariadenia 
183/2005. Príslušný orgán vystaví pre 
podnik registrovaný podľa nariadenia 
(ES) č. 183/2005 na požiadanie výrobcu  
identifikačné číslo vo formáte, ktorý je 
stanovený v prílohe V kapitoly II 
nariadenia (ES) č. 183/2005;  

Or. de

Odôvodnenie

Čísla schválenia a identifikačné čísla podnikov by sa mali, tak ako doteraz v smerniciach 
95/69/ES a 98/51/ES, stanoviť v jednotnom formáte. Čísla schválenia podľa nariadenia (ES) 
č. 183/2005 o hygiene krmív sa síce vystavujú v jednotnom formáte, nie však pre podniky 
vyrábajúce krmivá pre spoločenské zvieratá, ktoré v zmysle tohto nariadenia nepodliehajú 
schvaľovacej povinnosti. Na požiadanie príslušných výrobcov by sa malo vystaviť takéto 
číslo, aby sa zabezpečili jednotné označenie a vysledovateľnosť výrobkov.   
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak použitý názov kŕmnej suroviny 
zodpovedá jednému z názvov z katalógu 
Spoločenstva uvedeného v článku 25, ale 
osoba zodpovedná za označovanie jeho 
ustanovenia neuplatňuje, táto skutočnosť 
musí byť jasne vyjadrená v označení.

3. Ak použitý názov kŕmnej suroviny 
zodpovedá jednému z názvov z katalógu 
Spoločenstva uvedeného v článku 25, ale 
osoba zodpovedná za označovanie jeho 
ustanovenia neuplatňuje, alebo výrobok 
nezodpovedá kritériám stanoveným 
v katalógu, táto skutočnosť musí byť jasne 
vyjadrená v označení.

Or. de

Odôvodnenie

V katalógu sa stanovia kritériá kvality pre určité suroviny (napr. obsah proteínov 
v pšeničných otrubách). Ak výrobca používa výrazy uvedené v katalógu, ale nedodržiava ich 
kritériá kvality, je potrebné, aby jasne uviedol túto skutočnosť (napr. pšeničné otruby;   
„obsah škrobu menej ako X %“). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) ak percentuálne podiely na hmotnosti 
pre kŕmne suroviny nachádzajúce sa 
v kŕmnych zmesiach pre zvieratá určené na 
výrobu potravín nie sú uvedené na etikete, 
výrobca na požiadanie sprístupní 
informácie o kvantitatívnom zložení 
v rozsahu +/- 15 % hodnoty podľa receptu 
krmiva, pokiaľ nepovažuje tieto 
informácie za komerčne citlivé a pokiaľ sa 
nedomnieva, že ich prezradením by sa 
mohli poškodiť jeho práva duševného 
vlastníctva;

(b) ak percentuálne podiely na hmotnosti 
pre kŕmne suroviny nachádzajúce sa v 
kŕmnych zmesiach pre zvieratá určené na 
výrobu potravín nie sú uvedené na etikete, 
výrobca na požiadanie kupujúceho 
sprístupní informácie o presnom 
kvantitatívnom zložení podľa skutočného
receptu krmiva. Tento predpis neplatí pre 
kŕmne suroviny, ktorých podiel v kŕmnej 
zmesi je 2 % alebo menej, pokiaľ výrobca 
nepovažuje tieto informácie za komerčne 
citlivé a môže preukázateľne zdôvodniť, 
že ich prezradením by sa mohli poškodiť 
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jeho práva duševného vlastníctva;

Or. de

Odôvodnenie

Výrobca sa môže odvolávať na svoje duševné vlastníctvo len vtedy, ak ho vie preukázať.  
Okrem toho, podľa údajov výrobcu je duševné vlastníctvo relevantné výlučne len v prípade 
mikrozložiek, ktoré predstavujú menej ako 2 % kŕmnej zmesi. Rozpätie +/- 15 % hodnoty 
uvedenej v súčasnom platnom nariadení by malo výrobcovi pri tlači etikiet (a priori) 
poskytnúť určitú pružnosť. V prípade požiadania (a posteriori) je však presné zloženie známe, 
a preto táto pružnosť nie je potrebná.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 19 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V označení krmív pre spoločenské zvieratá 
sa uvádza telefónne číslo, ktoré 
zákazníkovi umožňuje získať okrem 
povinných údajov aj informácie o:

V označení krmív pre spoločenské zvieratá 
sa môže uviesť bezplatný kontakt, ktorý 
zákazníkovi  umožňuje  využiť jeho právo 
získať okrem povinných údajov aj 
informácie o:

Or. de

Odôvodnenie

Bezplatné telefónne číslo je len jednou z mnohých možností, ako umožniť zákazníkovi prístup 
k doplňujúcej informácii o presnom zložení krmiva pre spoločenské zvieratá. Najmä pre malé 
a stredné podniky môže byť zriadenie bezplatného telefónneho čísla (podľa možnosti vo 
viacerých úradných jazykoch EÚ) neprimerane nákladné.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade množstiev krmív pre 
spoločenské zvieratá neprekračujúcich 
dennú dávku príslušných druhov zvierat 
predávaných v baleniach s viacerými 
kontajnermi sa môžu údaje stanovené 
v článku 15 písm. b), c) a f) a v článku 17 
ods. 1 písm. c), e) a f) uvádzať len na 
balení namiesto na každom kontajneri. 

7. V prípade kontajnerov krmív pre 
spoločenské zvieratá neprekračujúcich 
dennú dávku pre príslušné druhy zvierat
predávaných v baleniach s viacerými 
kontajnermi sa môžu údaje stanovené 
v článku 15 písm. b), c) a f) a v článku 17 
ods. 1 písm. c), e) a f) uvádzať len na 
balení namiesto na každom kontajneri. 

Or. de

Odôvodnenie

Mnohé krmivá pre spoločenské zvieratá sa distribuujú v baleniach obsahujúcich viaceré 
nádoby. V takomto prípade je vhodné uvádzať povinné údaje len na balení.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Výrobca, ktorý chce použiť kŕmnu 
surovinu, ktorá zatiaľ nie je uvedená 
v katalógu, musí najprv požiadať o jej 
zápis do katalógu podľa článku 27 ods. 1.   

Or. de

Odôvodnenie

Katalóg nie je úradne uznaným pozitívnym zoznamom, ale hospodársky sektor ho vydáva na 
vlastnú zodpovednosť. Nový druh kŕmnej suroviny, ktorú výrobca používa, sa však musí,  po 
dohode so subjektmi pôsobiacimi na trhu a s príslušnými orgánmi, uviesť v katalógu.   
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia podporí zostavenie dvoch 
kódexov osvedčených postupov 
Spoločenstva pri označovaní (ďalej len 
„kódexy“), jedného pre krmivá pre 
spoločenské zvieratá a jedného pre krmivá 
pre zvieratá určené na výrobu potravín. 
Súvisia s dobrovoľným označovaním 
podľa článku 22 a podporujú lepšiu 
primeranosť označovania.

1. Komisia podporí zostavenie dvoch 
kódexov osvedčených postupov 
Spoločenstva pri označovaní (ďalej len 
„kódexy“), jedného pre krmivá pre 
spoločenské zvieratá a jedného pre krmivá 
pre zvieratá určené na výrobu potravín. 
Podporujú výrobcov pri praktickom 
presadzovaní predpisov týkajúcich sa 
označovania a objasňujú spôsoby 
dobrovoľného označovania podľa článku 
22.

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť, že usmernenia a kódexy prispievajú k praktickému uplatňovaniu  
legislatívnych ustanovení. Môžu uľahčiť výklad voľného priestoru, ktorý poskytujú právne 
predpisy, nesmú sa však vnímať ako nástroj na zvyšovanie pružnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Katalógy a kódexy podľa potreby 
vypracovávajú, menia a dopĺňajú všetci 
príslušní zástupcovia európskych 
krmivárskych podnikov:

Katalógy a kódexy podľa potreby 
vypracovávajú, menia a dopĺňajú všetci 
príslušní zástupcovia európskych 
krmivárskych podnikov (výrobcovia 
a spotrebitelia):

Or. de



PR\729030SK.doc 23/30 PE407.923v01-00

SK

Odôvodnenie

Na zostavení a úpravách katalógu a kódexov by sa mali podieľať výrobcovia, ako aj 
spotrebitelia.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia schvaľuje katalóg, návrhy 
kódexov a ich zmeny a doplnenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 29 ods. 2
za predpokladu, že sú splnené tieto 
podmienky:

Komisia schvaľuje katalóg, návrhy 
kódexov a ich zmeny a doplnenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 29 ods. 4
za predpokladu, že sú splnené tieto 
podmienky:

Or. de

Odôvodnenie

Pri zostavení a úpravách katalógu a kódexov ide o opatrenia, ktoré majú všeobecnú 
pôsobnosť, a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného 
jeho doplnením. Tieto opatrenia by preto mali byť prijaté v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia uverejní názvy katalógu
a kódexov a odkazy na ne v sérii C 
Úradného vestníka Európskej únie.

3. Komisia uverejní katalóg a kódexy v sérii 
C Úradného vestníka Európskej únie. 

Or. de
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Odôvodnenie

Zverejnenie prispeje k transparentnosti.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a 
článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES 
so zreteľom na jeho článok 8.

Or. de

Odôvodnenie

Postup pre naliehavé prípady sa zavádza preto, aby Komisia mohla vydať zákazy s okamžitou 
platnosťou podľa článku 6.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kŕmne suroviny musia byť v súlade 
s osvedčenými výrobnými postupmi 
stanovenými v nariadení (ES) č. 183/2005 
bez chemických nečistôt, ktoré vznikajú 
v dôsledku výrobného procesu a použitia 
spracovateľských pomôcok, pokiaľ 
v katalógu uvedenom v článku 25 nie je 
stanovený ich špecifický maximálny obsah.

1. Kŕmne suroviny musia byť v súlade 
s osvedčenými výrobnými postupmi 
stanovenými v nariadení (ES) č. 183/2005 
bez chemických nečistôt, ktoré vznikajú 
v dôsledku výrobného procesu a použitia 
spracovateľských pomôcok, pokiaľ 
v katalógu uvedenom v článku 6a nie je 
stanovený ich špecifický maximálny obsah.

Or. de
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Odôvodnenie

Stanovenie maximálnych hodnôt pre chemické nečistoty, ktoré vznikajú v dôsledku výrobného 
procesu, ako aj spracovateľských pomôcok, má zásadný význam pre bezpečnosť potravín, 
a preto by mali byť tieto hodnoty stanovené v legislatívnom texte.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha V – kapitola I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku 
umiestňujúci krmivo na trh poskytne 
zákazníkovi názvy kŕmnych doplnkových 
látok neuvedených v odseku 1 na 
požiadanie.

3. Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku 
umiestňujúci krmivo na trh poskytne 
zákazníkovi názvy a iné údaje podľa 
odseku 1 týkajúce sa kŕmnych 
doplnkových látok neuvedených v odseku 
1 na požiadanie.

Or. de

Odôvodnenie

Podľa vzoru ustanovení článku 17 by mal byť na vyžiadanie v zásade zabezpečený prístup 
k informáciám o zložení krmív, ako aj o používaní doplnkových látok, a to aj v prípade, keď 
údaje nemusia byť uvedené na etikete. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha VI – Kapitel I – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Prevádzkovateľ krmivárskeho 
podniku umiestňujúci krmivo na trh 
poskytne zákazníkovi názvy a iné údaje 
podľa odseku 1 týkajúce sa kŕmnych 
doplnkových látok neuvedených v odseku 
1 na požiadanie.
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Or. de

Odôvodnenie

Podľa vzoru ustanovení článku 17 by mal byť na vyžiadanie v zásade zabezpečený prístup 
k informáciám o zložení krmív, ako aj o používaní doplnkových látok, a to aj v prípade, keď 
údaje nemusia byť uvedené na etikete. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie počíta s vypracovaním zásadne novej podoby európskeho krmivového práva.  
Ide pritom o zjednodušenie právnych predpisov, ako aj o prispôsobenie krmivového práva 
ustanoveniam pre potraviny.   
Stredobodom legislatívneho návrhu sú tieto podrobnejšie skúmané prvky: 

1. „Otvorené uvádzanie“ o kŕmnych surovinách

Požiadavka uvádzať suroviny, ktoré kŕmna zmes obsahuje, ako aj ich presné množstvo 
(„otvorené uvádzanie“) je základnou požiadavkou Európskeho parlamentu, ktorá vyplýva 
z krízy BSE a bola takisto predložená Komisii v rámci požiadaviek stanovených vyšetrovacím 
výborom pre BSE (pozri uznesenie z 19. februára 1997 o záveroch dočasného vyšetrovacieho 
výboru pre BSE).  

Parlament kladie veľký dôraz na to, aby spotrebiteľky a spotrebitelia boli nielen čo možno 
najlepšie chránení, ale aby mohli vďaka jasnému a transparentnému označeniu sami 
rozhodnúť o tom, ktoré potraviny akého pôvodu si vyberú so zreteľom na bezpečnosť 
a zdravie. To isté platí aj pre poľnohospodárov, ktorí sú pri nákupe kŕmnych zmesí takisto 
odkázaní na jednoznačné označenie. 

Komisia so svojim legislatívnym návrhom k neskoršej smernici č. 2002/ES o uvádzaní 
kŕmnych zmesí do obehu predložila vhodný návrh, v ktorom sa predpokladalo vypracovanie 
zoznamu kŕmnych surovín s uvedením presných údajov o hmotnostnom percentuálnom 
podiele. Zatiaľ čo EP podporil tieto opatrenia v prvom a druhom čítaní, Rada vyjadrila veľké 
výhrady voči otvorenému uvádzaniu. V následnom zmierovacom výbore Rada a Parlament 
dosiahli dohodu, podľa ktorej sa na jednej strane nariaďuje povinné uvádzanie surovín na 
etikete alebo na balení, na ktorých sa hmotnostné podiely uvádzajú v percentách, na strane 
druhej je však pri týchto hodnotách povolená tolerancia +/- 15 % z uvedenej hodnoty (čl. 1 
ods. 4 smernice 2002/2/ES). Zákazník má zároveň právo získať presné zloženie kŕmnej zmesi 
na vyžiadanie (čl. 1 ods. 1 smernice 2002/2/ES)1.

Tento právny predpis bol následne napadnutý hospodárskymi podnikmi a viacerými 
členskými štátmi na Európskom súdnom dvore. Súd však vo svojom rozsudku zo 6. decembra 
2005 jednoznačne potvrdil právoplatnosť smernice a zamietol veľkú väčšinu bodov, ktoré 
žalobcovia kritizovali. Len v jednom bode uznal súd argumenty žalobcov a kritizoval „presnú 
informáciu na vyžiadanie“, ktorú stanovuje čl. 1 ods. 1, ako neprimeranú, vzhľadom na 
deklarovaný cieľ smernice (ochrana zdravia), pričom Európsky súdny dvor zvažoval medzi 
prínosom, ktorý majú presné informácie poskytnuté na vyžiadanie pre ochranu zdravia, 
a nákladmi, ktoré by tým vznikli pre výrobcu.    

V legislatívnom postupe2 vychádzajúcom z tohto rozsudku k úprave tejto smernice 2002/2/ES 
sa Parlament a Rada dohodli na tom, že vzhľadom na plánované návrhy na zásadné 
prepracovanie krmivového práva sa nebudú realizovať žiadne úpravy základného právneho 

                                               
1 pozri správy A5-0233/2000, A5-0079/2001 a A5-0421/2001
2 ďalšie podrobnosti v správe A6-0411/2006
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aktu vyplývajúce z rozsudku Súdneho dvora, keďže „ v tejto súvislosti predpokladajú, že 
otázka tzv. „otvoreného uvádzania kŕmnych zložiek“ bude plne prehodnotená a očakávajú, že 
nové návrhy Komisie budú zohľadňovať záujmy poľnohospodárov tým, že sa im poskytne 
presná a podrobná informácia o kŕmnych surovinách prítomných v kŕmnej zmesi, ako aj 
záujmy priemyslu, a to tým, že sa zabezpečí primeraná ochrana obchodného tajomstva1.“

Predkladaný legislatívny návrh bol vypracovaný v tomto zmysle. Predpokladá, že suroviny sa 
budú uvádzať v zostupnom poradí, zatiaľ čo uvádzanie hmotnostných percent zostáva 
dobrovoľné. Nakupujúci môže získať údaj o zložení podľa článku 17 ods. 2 na vyžiadanie.  
Podľa návrhu Komisie však výrobca môže odmietnuť poskytnúť túto informáciu, „pokiaľ     
sa domnieva, že jej poskytnutím by sa mohlo porušiť jeho právo duševného vlastníctva.“

Spravodajca sa domnieva, že so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora o 
označovaní krmív je potrebné dbať na to, aby sa zohľadňovalo právo nakupujúceho na 
informácie, ako aj oprávnený záujem výrobcu chrániť svoje duševné vlastníctvo. 
Rozhodnutie, či splní požiadavku zákazníka týkajúcu sa poskytnutia informácie, by však 
nemalo závisieť len od zváženia výrobcu. 

Zásada „otvoreného uvádzania“ sa má v zmysle vyhlásenia rozsudku Európskeho súdneho 
dvora a predkladaného legislatívneho návrhu interpretovať tak, že kupujúcemu sa v danom 
prípade na základe odôvodnenej žiadosti, v zásade poskytne možnosť získať informáciu 
v rámci zákonne stanoveného postupu.  

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy plánujú v spojitosti s návrhom Komisie tieto kroky: 
1. Uvádzanie všetkých surovín je povinné v zostupnom poradí podľa ich hmotnostných 

podielov, uvádzanie hmotnostných podielov v percentách je dobrovoľné, s výnimkou 
prípadov uvedených v čl. 17 ods. 2 bod 1. 

2. Nakupujúci má právo žiadať od výrobcu, aby mu poskytol údaj o hmotnostných 
podieloch. Tento údaj musí byť presný, pretože rozpätie +/- 15% nemá zmysel 
a posteriori, t.j. po ukončení výrobného procesu.   

3. Výrobca môže odmietnuť poskytnúť informáciu, ak vie preukázateľne zdôvodniť, že 
by sa tým porušilo jeho právo duševného vlastníctva, t. j. ak vie preukázať, že na 
základe vlastného alebo zakúpeného výskumu skutočne disponuje duševným 
vlastníctvom, ktoré musí chrániť. Na hlavné zložky  kŕmnej zmesi, ktoré predstavujú 
viac ako 2 % hmotnostného podielu, sa však táto možnosť nevzťahuje, pretože v tejto 
oblasti nie je podľa oznámenia zástupcov priemyslu v zásade záujem uplatňovať práva 
duševného vlastníctva.   

4. Ak výrobca uplatní svoje právo a odmietne zverejniť údaje o hmotnostných podieloch 
nižších ako 2 %, kupujúci sa môže obrátiť na príslušný orgán. Orgán je vždy 
oprávnený na to, aby zistil presné zloženie kŕmnej zmesi a takisto môže preskúmať 
uplatnený nárok na duševné vlastníctvo. Orgán môže, potom ako uskutočnil 
preskúmanie nároku uplatňovaného výrobcom na duševné vlastníctvo, prípadne 
podmieniť zverejnenie údajov o presnom zložení podpísaním vyhlásenia o dôvernom 

                                               
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 623/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 
2002/2/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/373/EHS o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu, Ú.v. EÚ L 154 
zo 14.6.2007.
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charaktere informácií.  

2. Označovanie doplnkových látok v krmivách

Komisia navrhuje povinné označovanie doplnkových látok, ktorých povolenie je podmienené   
určitou medznou hodnotou alebo ktoré sú účinné zo zootechnického hľadiska alebo proti 
niektorým parazitom. Označovanie ostatných doplnkových látok môže byť dobrovoľné. 
Okrem toho, aj tu je potrebné poskytnúť zákazníkovi informáciu o použití doplnkových látok 
na vyžiadanie. Spravodajca navrhuje, aby sa tento návrh spresnil.   

3. Samoregulácia v rámci kódexov alebo usmernení 

Zo skúseností s právnymi predpismi o hygiene potravín (nariadenia (ES) č. 852/2003 a č. 
853/2003), ako aj o hygiene krmív (nariadenie (ES) č. 183/2005) vyplýva, že  usmernenia 
a kódexy vypracované hospodárskym sektorom môžu užitočne prispieť k praktickému 
uplatňovaniu legislatívnych ustanovení. Aj v oblasti označovania krmív môžu takéto 
usmernenia pravdepodobne poskytnúť cenné služby. V texte zákona by sa však malo 
jednoznačne zdôrazniť, že tieto usmernenia alebo kódexy nemajú žiaden kvázi legislatívny 
charakter. Tieto by mali iba uľahčiť praktické uplatňovanie ustanovenia a prípadne 
interpretovať voľný priestor poskytovaný v nariadení, nesmú sa však zneužiť na zmäkčenie 
zákonne stanovených ustanovení.    

4. Kontaminované suroviny

Keďže v minulosti sa ukázalo, že kontaminované látky sa v rámci závažnej trestnej činnosti 
často likvidovali, tak že sa použili ako krmivo, pravidlá týkajúce sa kontaminovaných surovín 
sa musia stanoviť veľmi jasne. Právna situácia sa v Spoločenstve jednoznačne zlepšila, potom 
ako bola  v dôsledku škandálu s dioxínom prijatá smernica 2002/32/ES. Najmä zákaz 
miešania stanovený v článku 5 zabránil neprijateľnej, no v tom čase veľmi rozšírenej praxi, a 
to miešaniu kontaminovaných častí s nekontaminovanými látkami, až kým sa opäť nedostali 
pod hranicu najvyšších prípustných obsahov.  

Predpisy smernice 2002/32/ES určujú, že kontaminované látky sa nesmú použiť ako krmivo.  
Nie je však jednoznačne stanovené, ako sa má naložiť s týmito látkami, potom ako boli 
„vyradené z obehu“. Článok 8 umožňuje, aby členské štáty uplatnili určité povolené 
detoxifikačné postupy pri kontaminovaných surovinách (napr. filtrovanie rybieho oleja cez 
aktivované drevené uhlie na zníženie obsahu dioxínu alebo použitie amoniaku na odbúranie 
aflatoxínov).    

Komisia preto navrhuje, aby sa pre kontaminované krmivá alebo suroviny stanovilo 
jednoznačné označovanie (pozri článok 20). Okrem predpisov o označovaní je však ešte 
potrebné zabezpečiť, aby sa tieto kontaminované látky nepoužívali nezákonne a aby sa 
dodržiaval zákaz o miešaní.   

5. Vykonávacie pravidlá (komitológia) 

V rozhodnutí Rady č. 1999/468/ES je stanovené, že  pri základnom právnom akte, ktorý sa 
prijme v rámci spolurozhodovacieho postupu, sa opatrenia, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť
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a ktorých účelom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto právneho aktu vrátane 
vypustenia niektorých týchto ustanovení alebo doplnenia nových nepodstatných prvkov,  
prijímajú podľa regulačného postupu s kontrolou. Spravodajca preto navrhuje, aby aj 
stanovenie medzných hodnôt pre nečistoty a spracovateľské pomôcky (podľa článku 6a), 
schválenie usmernení na objasnenie oblasti pôsobnosti (podľa článku 7), ako aj schválenie 
katalógu a kódexov podľa článku 27 prebiehalo podľa regulačného postupu s kontrolou. 
Všetky tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a zodpovedajú kritériám stanoveným v 
rozhodnutí č. 1999/468/ES o uplatňovaní uvedeného postupu (regulačný postup s kontrolou).

Pre rozšírenie negatívneho zoznamu je však vhodné uplatniť postup pre naliehavé prípady 
uvedený v článku 6a, aby Komisia mohla s okamžitou platnosťou vydať zákaz používať 
niektoré látky v krmivách. 
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