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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni 
uporabi
(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0124),

– ob upoštevanju člena 251(2), člena 37 in člena 152(4)(b) Pogodbe ES, na podlagi katerih 
je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0128/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Razlog za krize v sektorju živil je bil 
doslej v večini primerov onesnažena 
krma.

Or. de

Obrazložitev

Velike krize na področju živil v zadnjih desetih letih so se skoraj vedno začele pri krmi (kostna 
moka v primeru BSE, dioksin v krmi za prašiče, hormoni v industrijskih raztopinah sladkorja 
za krmo).
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zaradi kriz v zvezi z BSE in 
dioksinom je bila leta 2002 uvedena 
obveznost, da se navede utežni odstotek 
vseh posamičnih krmil, ki so vključena v 
krmno mešanico. Hkrati se je bistveno 
povečala raven varnosti živil in krme 
zaradi uredb (ES) št. 178/2002 in 
št. 183/2005 in njihovih izvedbenih 
ukrepov, zlasti zaradi določanja pristojnosti 
nosilcev dejavnosti proizvodnje krme in 
nosilcev živilske dejavnosti, izboljšanega 
sistem sledenja, uvedbe načela HACCP v 
dejavnosti proizvodnje krme in smernic za 
dobro higiensko prakso v dejavnosti 
proizvodnje krme. Zaradi teh pozitivnih 
dosežkov, ki so vidni v obvestilih sistema 
hitrega obveščanja za živila in krmo, je 
treba odpraviti obveznost za navedbo 
utežnega odstotka vseh posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico. Natančen 
odstotek se lahko navede prostovoljno.

(17) Zaradi kriz v zvezi z BSE in 
dioksinom je bila na pobudo Evropskega 
parlamenta leta 2002 uvedena obveznost, 
da se navede utežni odstotek vseh 
posamičnih krmil, ki so vključena v krmno 
mešanico. Hkrati se je bistveno povečala 
raven varnosti živil in krme zaradi uredb 
(ES) št. 178/2002 in št. 183/2005 in 
njihovih izvedbenih ukrepov, zlasti zaradi 
določanja pristojnosti nosilcev dejavnosti 
proizvodnje krme in nosilcev živilske 
dejavnosti, izboljšanega sistem sledenja, 
uvedbe načela HACCP v dejavnosti 
proizvodnje krme in smernic za dobro 
higiensko prakso v dejavnosti proizvodnje 
krme. Zaradi teh pozitivnih dosežkov, ki so 
vidni v obvestilih sistema hitrega 
obveščanja za živila in krmo, je treba 
odpraviti obveznost za navedbo utežnega 
odstotka vseh posamičnih krmil, vključenih 
v krmno mešanico. Natančen odstotek se 
lahko navede prostovoljno, vendar morajo 
biti organi z njim seznanjeni in ga je treba 
na zahtevo dati na razpolago 
zainteresiranim potrošnikom. 

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev dostopa do informacij mora biti še naprej zagotovljeno odprto označevanje 
posamičnih krmil, čeprav je navedba podatkov na etiketi zgolj prostovoljna.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije. 
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, je treba proizvajalcem omogočiti, 
da zavrnejo zahtevo za razkritje podatkov, 
če menijo, da bi bile s tem kršene njihove 
pravice intelektualne lastnine. To ne bi 
vplivalo na varnost živil in krme, saj imajo 
pristojni organi vedno možnost zahtevati 
natančne deleže vseh posamičnih krmil. 

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije. 
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, je treba proizvajalcem omogočiti, 
da zahtevo za razkritje podatkov omejijo 
na posamična krmila, ki tvorijo več kot 
dva utežna odstotka krmne mešanice, če 
lahko dokažejo, da bi bile s tem kršene 
njihove pravice intelektualne lastnine. To 
ne bi vplivalo na varnost živil in krme, saj 
imajo pristojni organi vedno možnost 
zahtevati natančne deleže vseh posamičnih 
krmil in morajo te informacije, kadar 
utemeljeno sumijo, da gre za kršitve 
pomembne zakonodaje, posredovati tudi 
potrošnikom. 

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalec bi moral imeti možnost sklicevanja na svojo intelektualno lastnino le, če lahko to 
tudi dokaže. Poleg tega intelektualna lastnina po podatkih proizvajalcev zadeva izključno 
mikrosestavine, ki tvorijo manj kot 2 % krmne mešanice. 
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) V primeru, da se kostna moka 
kategorije 3 v smislu Uredbe (ES) št. 
1774/2002 iz klavniških ostankov živali, ki 
so primerne za prehrano ljudi, pod 
določenimi pogoji, določenimi v Uredbi 
(ES) št. 1774/2002 in Uredbi (ES) št. 
999/2001, lahko uporabi kot posamično 
krmilo za neprežvekovalce, je treba na 
krmi zagotoviti jasno oznako za kostno 
moko.

Or. de

Obrazložitev

Komisija je napovedala spremembo Uredbe št. 999/2001, s katero bi kostna moka kategorije 
3 lahko postala dovoljena v določeni krmi za neprežvekovalce. V takšnem primeru bi bilo 
treba poleg seznama uporabljenih posamičnih krmil v skladu s členom 17 zagotoviti tudi 
jasno oznako za kostno moko v krmnih mešanicah. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Direktiva 2002/32/EC Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 
nezaželenih snoveh v živalski krmi ne 
določa pravil za označevanje krme s 
previsoko vsebnostjo nezaželenih snovi. 
Zato je treba določiti ustrezne določbe. 

(20) Direktiva 2002/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 
nezaželenih snoveh v živalski krmi ne 
določa pravil za označevanje krme s 
previsoko vsebnostjo nezaželenih snovi. 
Zato je treba določiti ustrezne določbe, da 
bi zagotovili spoštovanje prepovedi 
razredčenja v skladu s členom 5 Direktive 
2002/32/ES in izključili možnost, da bi v 
promet prišle serije, namenjene 
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razstrupitvi ali odstranitvi. 

Or. de

Obrazložitev

Onesnažena krma ne bi smela priti v prehranjevalno verigo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Izkušnje z vključitvijo zainteresiranih 
strani pri določanju standardov s 
smernicami Skupnosti na področju higiene 
krme so bile povsem pozitivne. Razširjen 
seznam, ki bi ga dopolnile zainteresirane 
strani, bi bil lahko prožnejši in bolje 
prilagojen potrebam uporabnikov po 
informacijah, kot če bi ga pripravil 
zakonodajalec. Zainteresirane strani se 
lahko odločijo o prizadevanjih, ki jih bodo 
vložile v pripravo seznama, glede na 
vrednost seznama posamičnih krmil. 
Trenutni seznami posamičnih krmil iz 
direktiv 96/25/ES in 82/471/EGS morajo 
postati začetna različica kataloga Skupnosti 
za posamična krmila, ki ga zainteresirane 
strani dopolnijo glede na svoje interese. 
Uporaba kataloga mora biti prostovoljna, 
vendar da kupec ni zaveden glede resnične 
identitete proizvoda, mora proizvajalec 
navesti, ali uporablja poimenovanja iz 
kataloga, tudi če tega kataloga ne 
uporablja.

(24) Izkušnje z vključitvijo zainteresiranih 
strani pri določanju standardov s 
smernicami Skupnosti na področju higiene 
krme so bile povsem pozitivne. Razširjen 
seznam, ki bi ga dopolnile zainteresirane 
strani, bi bil lahko prožnejši in bolje 
prilagojen potrebam uporabnikov po 
informacijah, kot če bi ga pripravil 
zakonodajalec. Zainteresirane strani se 
lahko odločijo o prizadevanjih, ki jih bodo 
vložile v pripravo seznama, glede na 
vrednost seznama posamičnih krmil. 
Trenutni seznami posamičnih krmil iz 
direktiv 96/25/ES in 82/471/EGS morajo 
postati začetna različica kataloga Skupnosti 
za posamična krmila, ki ga zainteresirane 
strani dopolnijo glede na posamična 
krmila, ki so jih uporabile. Upoštevanje 
meril za posamična krmila, določenih v 
katalogu, mora biti prostovoljno. Da pa
kupec ni zaveden glede resnične identitete 
proizvoda, mora proizvajalec, če ne 
upošteva meril, določenih v katalogu, to 
navesti. 

Or. de
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Obrazložitev

Vsako posamično krmilo, ki se uporablja v krmnih mešanicah, mora biti navedeno v katalogu. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Moderno označevanje krepi 
konkurenčno tržno okolje, v katerem lahko
dinamični, učinkoviti in inovativni nosilci 
dejavnosti v celoti uporabijo označevanje 
za prodajo svojih proizvodov. Ob 
upoštevanju razmerij med nosilci 
dejavnosti pri dajanju v promet krme za 
živino in razmerij med proizvajalcem in 
kupcem hrane za hišne živali, bi bila lahko 
kodeksa dobrega označevanja za ti dve 
področji učinkoviti sredstvi za doseganje 
ciljev modernega označevanja. Ta kodeksa 
bi lahko razlagala okvir za prostovoljno 
označevanje. 

(25) Moderno označevanje krepi 
konkurenčno tržno okolje, v katerem lahko 
dinamični, učinkoviti in inovativni nosilci 
dejavnosti v celoti uporabijo označevanje 
za prodajo svojih proizvodov. Ob 
upoštevanju razmerij med nosilci 
dejavnosti pri dajanju v promet krme za 
živino in razmerij med proizvajalcem in 
kupcem hrane za hišne živali, bi bila lahko 
kodeksa dobrega označevanja za ti dve 
področji učinkoviti sredstvi za doseganje 
ciljev modernega označevanja. Ta kodeksa 
sta smiseln instrument, ki podjetjem 
pomaga pri izvajanju predpisov o 
označevanju krme.

Or. de

Obrazložitev

Treba je poudariti, da smernice in kodeksa prispevajo k praktičnemu izvajanju zakonodajnih 
določb. Lahko olajšajo razlago manevrskega prostora, predvidenega v zakonodaji, nikakor 
pa niso instrument za povečanje fleksibilnosti.



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

SL

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Direktivo 90/167/EGS; (a) Direktivo 90/167/EGS, ki predpisuje 
pogoje za pripravo, dajanje v promet in 
uporabo medicirane krme v Skupnosti;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe služi pojasnilu.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Direktivo 2002/32/ES; (b) Direktivo 2002/32/ES o nezaželenih 
snoveh v živalski krmi;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe služi pojasnilu.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Krma izpolnjuje tehnične določbe o 
nečistočah in drugih kemičnih snoveh iz 

3. Krma izpolnjuje tehnične določbe o 
nečistočah in drugih kemičnih snoveh iz 
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Priloge I. člena 6a.

Or. de

Obrazložitev

Določbe za preprečitev nečistoč in kemičnih obremenitev krme neposredno vplivajo na 
varnost hrane, zato ne smejo ostati v katalogu in s tem prepuščene samoregulaciji s strani 
industrije.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi potrošniku razkrijejo 
informacije, posredovane v skladu z 
odstavkom 2, če menijo, da njihov sum na 
kršitve pomembne zakonodaje upravičuje 
razkritje informacij po zgledu zahteve iz 
člena 17(2)(b). Organi po potrebi določijo, 
da je za razkritje informacij potreben 
podpis izjave o zaupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev dostopa do informacij v primeru utemeljenega suma mora biti še naprej 
zagotovljeno odprto označevanje posamičnih krmil, čeprav je navedba podatkov na etiketi 
zgolj prostovoljna.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nujnih primerih lahko Komisija 
uporabi nujni postopek iz člena 29(4a), da 
bi zagotovila visoko raven varstva 
potrošnikov. 

Or. de

Obrazložitev

Komisija bi morala v interesu varstva potrošnikov imeti možnost, da za nekatere snovi v 
krmilih izreče prepovedi z neposrednim učinkom. V takšnih primerih bi bilo treba uporabiti 
nujni postopek. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen  6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Določitev mejnih vrednosti za nečistoče in

pomožna tehnološka sredstva
Ob upoštevanju znanstvenih dokazov, 
tehnološkega napredka, obvestil v okviru 
sistema hitrega obveščanja za živila in 
krmo ali rezultatov uradnega nadzora v 
skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 
Komisija določi mejne vrednosti za 
nečistoče zaradi proizvodnega postopka in 
za pomožna tehnološka sredstva v krmi.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 29(4).
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Or. de

Obrazložitev

Največje količine kemičnih nečistoč zaradi proizvodnega procesa in pomožnih tehnoloških 
sredstev bi morale biti v skladu s predlogom Komisije določene v katalogu, za kar bi bili 
odgovorni proizvajalci (glej Prilogo I). Ker lahko te kemične nečistoče in pomožna 
tehnološka sredstva znatno vplivajo na varnost hrane, bi morala mejne vrednosti pod 
nadzorom zakonodajalcev določiti Komisija.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s postopkom iz člena 29(2) lahko 
Komisija sprejme smernice za pojasnitev 
razlik med posamičnimi krmili, krmnimi 
dodatki in veterinarskimi zdravili.

V skladu s postopkom iz člena 29(4) lahko 
Komisija sprejme smernice za pojasnitev 
razlik med posamičnimi krmili, krmnimi 
dodatki in veterinarskimi zdravili.

Or. de

Obrazložitev
Ker gre pri pojasnjevanju področja uporabe te uredbe za splošni ukrepe, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v pogoje za uporabo iz 
Uredbe o izdajanju dovoljenj za krmne 
dodatke dopolnilna krmna mešanica ne 
vsebuje krmnih dodatkov, katerih vsebnost 

Brez poseganja v pogoje za uporabo iz 
Uredbe o izdajanju dovoljenj za krmne 
dodatke dopolnilna krmna mešanica ne 
vsebuje krmnih dodatkov, katerih vsebnost 



PR\729030SL.doc 15/29 PE407.923v01-00

SL

je več kot 100-krat višja od ustrezne 
določene najvišje vsebnosti za popolno 
krmno mešanico ali več kot 5-krat za 
kokcidiostatike in sredstva proti 
histaminiozi.

je več kot 50-krat višja od ustrezne 
določene najvišje vsebnosti za popolno 
krmno mešanico ali več kot 5-krat za 
kokcidiostatike in sredstva proti
histaminiozi. Dopolnilne krmne mešanice 
z večjimi odmerki ali posebne mešanice se 
lahko uporabijo v posameznih primerih z 
dovoljenjem pristojnega veterinarja. 

Or. de

Obrazložitev

Pri premočno koncentriranih dopolnilnih krmnih mešanicah obstaja nevarnost napačnega 
odmerjanja dodatkov. To velja zlasti za kokcidiostatike in sredstva proti histaminiozi. Izjeme 
za dopolnilne krmne mešanice z velikimi odmerki mora odobriti pristojni veterinar. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija na podlagi znanstvenih in 
tehničnih informacij meni, da uporaba 
posebne krme ne izpolnjuje posebnega 
prehranskega namena ali ima morda 
škodljive učinke na zdravje živali ali ljudi, 
na okolje in dobro počutje živali, pošlje 
Evropski agenciji za varnosti hrane 
(„Agenciji“) v treh mesecih zahtevek za 
oceno s priloženo dokumentacijo. Agencija 
da svoje mnenje v šestih mesecih po 
prejemu zahtevka. Ta rok se podaljša, 
kadar koli Agencija zahteva dodatne 
informacija od vložnika.

4. Če Komisija ali država članica na 
podlagi znanstvenih in tehničnih informacij 
meni, da uporaba posebne krme ne 
izpolnjuje posebnega prehranskega namena 
ali ima morda škodljive učinke na zdravje 
živali ali ljudi, na okolje in dobro počutje 
živali, pošlje Evropski agenciji za varnosti 
hrane („Agenciji“) v treh mesecih zahtevek 
za oceno s priloženo dokumentacijo. 
Agencija da svoje mnenje v šestih mesecih 
po prejemu zahtevka. Ta rok se podaljša, 
kadar koli Agencija zahteva dodatne 
informacija od vložnika.

Or. de

Obrazložitev

Tudi države članice bi morale imeti možnost, da zahtevajo znanstveni pregled proizvajalčevih 
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navedb, ki ga izvede Evropska agencija za varnosti hrane.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nosilci dejavnosti proizvodnje krme v 
okviru svoje dejavnosti zagotovijo, da se 
obvezni podatki na oznakah posredujejo po 
celotni prehranski verigi, tako da se 
izpolnijo zahteve iz te uredbe o 
posredovanju informacij končnemu 
uporabniku.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij. 
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet.

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij. 
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet. Od tega trenutka dalje 
ima potrošnik pravico, da od pristojnega 
organa pridobi znanstveno utemeljitev ali 
da pozove organ, da jim takšno 
utemeljitev naknadno predloži 
proizvajalec.
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Or. de

Obrazložitev

Reklamne navedbe in trditve morajo biti dokazljive. Bilo bi primerno, če podajanje 
znanstvene utemeljitve takšnih navedb ne bi bilo predpisano na splošno, ampak le na zahtevo 
pristojnega organa. Vseeno pa je treba potrošniku dati možnost, da od organa pridobi 
izčrpno dokazilo oz. pozove organ, da pridobi dokazilo od proizvajalca.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavek 1 so trditve 
glede optimizacije prehrane in podpore ali 
varovanja fizioloških pogojev dovoljene, 
če ne temeljijo na farmakološkem ali 
imunskem delovanju.

2. Brez poseganja v odstavek 1 so trditve 
glede optimizacije prehrane in podpore ali 
varovanja fizioloških pogojev dovoljene, 
če ne temeljijo na farmakološkem ali 
specifičnem imunskem delovanju.

Or. de

Obrazložitev

Izjave o splošnih imunoloških učinkih bi morale biti načeloma omogočene, kadar jih je 
mogoče dokazati v smislu odstavka 1. To velja izključno za splošne trditve, kot je: „krepi 
imunski sistem“, ne pa za domnevno preprečevanje, oskrbo ali zdravljenje bolezni (kot v 
primeru cepljenja), kar je z odstavkom 3 izrecno izključeno. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 15 – črka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) številka odobritve gospodarstva v 
skladu s členom 17 Uredbe (ES) 
št. 1774/2002 ali členom 10 Uredbe (ES) 
št. 183/2005, če je na voljo. Če ima 
proizvajalec več številk, potem uporabi 

(c) številka odobritve gospodarstva v skladu 
s členom 17 Uredbe (ES) št. 1774/2002 ali 
členom 10 Uredbe (ES) št. 183/2005. Če 
ima proizvajalec več številk, potem uporabi 
tisto, ki jo je dobil v skladu z Uredbo 
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tisto, ki jo je dobil v skladu z Uredbo 
183/2005;

183/2005. Pristojni organ za gospodarstva, 
registrirana v skladu z Uredbo (ES) št. 
183/2005, na zahtevo proizvajalca določi 
identifikacijsko številko v obliki, določeni v 
poglavju II Priloge V k Uredbi (ES) št. 
183/2005;

Or. de

Obrazložitev

Številke odobritev in identifikacijske številke gospodarstev, kot do sedaj določeno v direktivah 
95/69/ES in 98/51/ES, se navedejo v enotni obliki.   Vse dodeljene številke odobritev v skladu 
z uredbo (ES) št. 183/2005 o higieni krme bodo sicer imele enotno obliko, vendar ne za 
gospodarstva, ki proizvajajo hrano za hišne živali, ki ne potrebujejo odobritve v smislu te 
uredbe.    Številka bi se morala dodeliti na zahtevo določenega proizvajalca, da bi zagotovili 
enotno označevanje in sledenje proizvodov.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če ime posamičnega krmila ustreza 
enemu od imen iz kataloga Skupnosti iz 
člena 25, vendar oseba, pristojna za 
označevanje, ne uporablja določbe 
kataloga, se to jasno navede na oznaki.

3. Če ime posamičnega krmila ustreza 
enemu od imen iz kataloga Skupnosti iz 
člena 25, vendar oseba, pristojna za 
označevanje, ne uporablja določbe kataloga 
ali proizvod ne izpolnjuje meril, določenih 
v katalogu, se to jasno navede na oznaki.

Or. de

Obrazložitev

V katalogu so določena kakovostna merila za nekatera posamična krmila (npr. količina 
beljakovin v pšeničnih otrobih). Kadar proizvajalec uporablja pojme iz kataloga, a ne 
upošteva njihovih kakovostnih značilnosti, mora biti to jasno označeno (npr. pšenični otrobi; 
„vsebnost škroba pod x %“). 
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če meni, da so te informacije 
poslovno občutljive in bi njihovo razkritje 
kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine;

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec kupcu na zahtevo pošlje 
informacije o točni količinski sestavi glede 
na dejansko sestavo krme. Ta predpis ne 
velja za posamična krmila, vsebovana v 
krmni mešanici z 2 % ali manjšim 
utežnim odstotkom, če proizvajalec meni, 
da so te informacije poslovno občutljive in 
lahko utemeljeno dokaže, da bi njihovo 
razkritje kršilo njegove pravice 
intelektualne lastnine;

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalec se lahko sklicuje na svojo intelektualno lastnino le, če lahko to tudi dokaže. 
Poleg tega intelektualna lastnina po podatkih proizvajalcev zadeva izključno mikrosestavine, 
ki tvorijo manj kot 2 % krmne mešanice. Predvideno območje nihanja vrednosti + / - 15 %, ki 
je določeno v trenutno veljavni uredbi,  naj bi proizvajalcu dalo določeno mero 
prilagodljivosti pri tiskanju etiket (a priori). Pri poizvedbi (a posteriori) je natančna sestava 
znana in zato prilagodljivost ni potrebna. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 19 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na oznaki na hrani za hišne živali se 
navede telefonska številka, na kateri lahko 
kupec poleg obveznih podatkov dobi 
informacije o:

Na oznaki na hrano za hišne živali se 
navede možnost za brezplačno vzpostavitev 
stika, s katero lahko kupec uveljavlja svojo 
pravico, da poleg obveznih podatkov dobi 
informacije o:
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Or. de

Obrazložitev

Brezplačna telefonska številka je le ena izmed številnih možnosti, da se kupcu omogoči dostop 
do dodatnih informacij o podrobni sestavi hrane za živali. Zlasti za mala in srednja podjetja 
lahko zagotavljanje brezplačne telefonske številke (po možnosti v več uradnih jezikih EU) 
pomeni nesorazmerno obremenitev. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar teža hrane za hišne živali, ki se 
prodaja v embalaži z več posodami, ne 
presega dnevnega obroka za ustrezne vrste 
živali, se lahko podatki iz člena 15(b), (c) 
in (f) ter člena 17(1)(c), (e) in (f) navedejo 
le na embalaži in ne na vsaki posodi. 

7. Kadar posoda hrane za hišne živali, ki se 
prodaja v embalaži z več posodami, ne 
presega dnevnega obroka za ustrezne vrste 
živali, se lahko podatki iz člena 15(b), (c) 
in (f) ter člena 17(1)(c), (e) in (f) navedejo 
le na embalaži in ne na vsaki posodi. 

Or. de

Obrazložitev

Veliko hrane za hišne živali se prodaja v embalaži z več posodami. V takšnih primerih je 
obvezne podatke smiselno navesti le na embalaži.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Proizvajalec, ki želi uporabiti 
posamično krmilo, ki doslej še ni bilo 
opisano v katalogu, mora pred tem 
zahtevati njegovo navedbo v katalogu v 
skladu s členom 27(1). 
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Or. de

Obrazložitev

Katalog ni uradno potrjen pozitivni seznam, temveč ga na lastno odgovornost oblikuje 
gospodarstvo. Vseeno je treba v dogovoru z udeleženci na trgu in pristojnimi organi v 
katalogu navesti nova posamična krmila, ki jih uporabljajo proizvajalci.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija spodbuja pripravo dveh 
kodeksov Skupnosti dobre prakse 
označevanja (v nadaljevanju „kodeksa“), 
za hrano za hišne živali in za krmo za 
živali za proizvodnjo živil. Sklicujeta se na 
prostovoljno označevanje iz člena 22 in 
podpirata izboljšanje ustreznosti 
označevanja.

1. Komisija spodbuja pripravo dveh 
kodeksov Skupnosti dobre prakse 
označevanja (v nadaljevanju „kodeksa“), 
za hrano za hišne živali in za krmo za 
živali za proizvodnjo živil. Podpirata 
proizvajalce pri praktičnem izvajanju 
predpisov o označevanju in pojasnjujeta 
postopke v zvezi s prostovoljnim 
označevanjem iz člena 22.

Or. de

Obrazložitev

Treba je poudariti, da smernice in kodeksa prispevajo k praktičnemu izvajanju zakonodajnih 
določb. Lahko olajšajo razlago manevrskega prostora, predvidenega v zakonodaji, ne sme pa 
se jih razumeti kot instrument za povečanje fleksibilnosti.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko so katalog in kodeksa oblikovani, jih po Ko so katalog in kodeksa oblikovani, jih po 
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potrebi dopolnjujejo in spreminjajo vsi 
ustrezni predstavniki evropskega sektorja 
krme:

potrebi dopolnjujejo in spreminjajo vsi 
ustrezni predstavniki evropskega sektorja 
krme (proizvajalci in potrošniki):

Or. de

Obrazložitev

Pri pripravi in spreminjanju kataloga in kodeksov bi morali sodelovati tako proizvajalci kot 
potrošniki. 

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija odobri katalog, osnutka kodeksov 
in osnutke njihovih sprememb v skladu s 
postopkom iz člena 29(2), če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Komisija odobri katalog, osnutka kodeksov 
in osnutke njihovih sprememb v skladu s 
postopkom iz člena 29(4), če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Or. de

Obrazložitev

Priprava in spreminjanje kataloga in kodeksov so splošni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb predlagane uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo. Te ukrepe bi bilo 
zato treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavlja naslove in sklice 
kataloga in kodeksov v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije.

3. Komisija objavi katalog in kodeksa v 
seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Objava prispeva k preglednosti. 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja nujni postopek, da bi Komisiji omogočili prepovedi z neposrednim 
učinkom v skladu s členom 6. 
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z dobrimi praksami 
proizvodnje iz Uredbe (ES) št. 183/2005 
posamična krmila ne smejo vsebovati 
kemičnih nečistoč zaradi proizvodnega 
postopka ali pomožnih tehnoloških 
sredstev, razen če je v katalogu iz člena 25
določena posebna najvišja vsebnost.

1. V skladu z dobrimi praksami 
proizvodnje iz Uredbe (ES) št. 183/2005 
posamična krmila ne smejo vsebovati 
kemičnih nečistoč zaradi proizvodnega 
postopka ali pomožnih tehnoloških 
sredstev, razen če je v skladu s členom 6a
določena posebna najvišja vsebnost.

Or. de

Obrazložitev

Določitev najvišjih vsebnosti za kemične nečistoče iz proizvodnih postopkov in pomožna 
tehnološka sredstva je ključnega pomena za varnost živil in bi morala biti določena v 
zakonodajnem besedilu.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga V – poglavje I – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme, ki 
daje krmo v promet, posreduje stranki na 
njeno zahtevo imena krmnih dodatkov, ki 
niso navedena v odstavku 1.

3. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme, ki 
daje krmo v promet, posreduje stranki na 
njeno zahtevo imena in druge podatke v 
skladu z odstavkom 1 glede krmnih 
dodatkov, ki niso navedeni v odstavku 1.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z določbami člena 17 bi moral biti načelni dostop do informacij o sestavi krme na 
zahtevo zagotovljen tudi za informacije o uporabi krmnih dodatkov, celo kadar navedba 
podatkov na etiketi ni obvezna.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga VI – poglavje I – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme, 
ki daje krmo v promet, posreduje stranki 
na njeno zahtevo imena in druge podatke 
v skladu z odstavkom 1 glede krmnih 
dodatkov, ki niso navedeni v odstavku 1.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z določbami člena 17 bi moral biti načelni dostop do informacij o sestavi krme na 
zahtevo zagotovljen tudi za informacije o uporabi krmnih dodatkov, celo kadar navedba 
podatkov na etiketi ni obvezna.



PE407.923v01-00 26/29 PR\729030SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije predvideva temeljno spremembo evropske zakonodaje o krmi. Pri tem gre 
tako za poenostavitev zakonodaje kot tudi za usklajevanje zakonodaje o krmi z določbami o 
živilih.   
V nadaljevanju podrobno razloženi sestavni deli predstavljajo osrednji del novega 
zakonodajnega predloga. 

1. Odprto označevanje posamičnih krmil

Navedba posamičnih krmil, ki sestavljajo krmno mešanico, in njihovih količin („odprto 
označevanje“) je bila ena od glavnih zahtev Evropskega parlamenta po krizi z BSE in v 
okviru zahtev za Komisijo, ki jih je postavil začasni preiskovalni odbor za BSE (glej 
resolucijo z dne 19. februarja 1997 o sklepih začasnega preiskovalnega odbora za BSE). 

Parlament je dal velik poudarek ne le potrebi po zagotavljanju čim večjega varstva 
potrošnikov temveč tudi možnosti, da se na podlagi jasne in pregledne oznake sami odločijo, 
katera živila katerega izvora bodo izbrali glede na varnost in zdravje. To mora veljati tudi za 
kmete, ki so pri nakupu krmnih mešanic odvisni od enoznačnih oznak.

Komisija je z zakonodajnim predlogom h kasnejši Direktivi 2002/2/ES o trženju krmnih 
mešanic predložila ustrezen predlog, ki je predvidel seznam posamičnih krmil z navedbo 
natančnega masnega deleža v odstotkih. Čeprav je Evropski parlament v prvi in drugi 
obravnavi potrdil te ukrepe, je Svet močno nasprotoval odprtemu označevanju. V spravnem 
odboru sta Svet in Parlament dosegla soglasje, ki na eni strani določa obvezno deklaracijo 
proizvodov na etiketi ali navodilih z navedbo odstotnega deleža teže, pri čemer je na drugi 
strani dopustno odstopanje +/– 15 % od dane vrednosti (člen 1(4) Direktive 2002/2/ES). 
Nasprotno pa ima stranka pravico, da na zahtevo pridobi informacijo o natančni sestavi krmne 
mešanice. (Člen 1(1) Direktive 2002/2/ES)1

Kasneje so gospodarske družbe in več držav članic spodbijale to zakonsko določbo pred 
Sodiščem Evropskih skupnosti.  Sodišče pa je v sodbi z dne 6. decembra 2005 jasno potrdilo 
zakonitost direktive in zavrglo večino kritiziranih točk tožnikov. Le v eni točki je Sodišče 
upoštevalo argumente tožnikov in kritiziralo „natančne podatke na zahtevo“ iz člena 1(1) kot 
nesorazmerne glede na cilj direktive (varovanje zdravja), pri čemer je Sodišče preučilo 
razmerje med dodano vrednostjo natančnih podatkov na zahtevo za varovanje zdravja in s tem 
povezano obremenitvijo za proizvajalca.  

V na omenjeni sodbi temelječem zakonodajnem postopku2 o spremembi direktive 2002/2/ES 
sta se Parlament in Svet dogovorila, da bosta glede na napovedane predloge v zvezi s 
temeljito spremembo zakonodaje o krmi osnovni pravni akt spreminjala samo toliko, kolikor 
je potrebno za izvajanje sodbe Sodišča, saj „pričakujeta, da bo v tem okviru na novo celostno 
obravnavano tudi vprašanje tako imenovanega "odprtega označevanja sestavin" in glede tega 
pričakujeta nove predloge Komisije, ki bodo upoštevali tako interese kmetov za natančne in 

                                               
1 Glej poročila A5-0233/2000, A5-0079/2001 in A5-0421/2001
2 za več informacij glej poročilo A6-0411/2006
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podrobne podatke o sestavi krme kot interese industrije za zadostno zaščito poslovnih 
skrivnosti1.“

To je razlog za pripravo tega zakonodajnega predloga. Predlog predvideva navedbo 
posamičnih krmil v padajočem vrstnem redu, pri čemer je navedba masnih odstotkov 
prostovoljna. Kupec si lahko v skladu s členom 17(2) pri proizvajalcu pridobi informacije o 
sestavi na zahtevo. Proizvajalec pa ima v skladu s predlogom Komisije možnost, da to 
zahtevo zavrne, „če meni, da bi razkritje informacij kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine.“

Poročevalec meni, da je treba z vidika sodbe Sodišča o označevanju krme upoštevati tako 
pravico kupcev do obveščenosti kot tudi upravičen interes proizvajalca, da varuje svojo 
intelektualno lastnino.   Vsekakor pa proizvajalec sam ne mora odločati, ali bo izpolnil 
kupčevo zahtevo po poizvedbi ali ne. 

Načelo „odprtega označevanja“ je treba v okviru izrečene sodbe Sodišča in predloženega 
zakonodajnega predloga tolmačiti tako, da je kupcu načeloma dana možnost, po potrebi na 
utemeljeno zahtevo, do obveščenosti v okviru zakonsko določenega postopka.  

Predlogi sprememb v povezavi s predlogom Komisije predvidevajo naslednje korake:  
1. Vsi posamični izdelki se obvezno navedejo v padajočem vrstnem redu glede na njihov 

masni delež; navedba masnih odstotkov je prostovoljna z izjemo primerov, navedenih 
v členu 17(2)(1).

2. Kupec lahko od proizvajalca zahteva informacijo o masnih deležih. Ta navedba mora 
biti točna, saj odstopanje + / - 15 % a posteriori, to je po procesu proizvodnje, ni 
smotrno.    

3. Proizvajalec lahko zavrne razkritje informacij, če lahko utemeljeno dokaže, da bi 
razkritje kršilo njegove pravice intelektualne lastnine, to pomeni, če lahko dokaže, da 
na podlagi lastnih ali kupljenih raziskav dejansko razpolaga z intelektualno lastnino, ki 
je upravičeno zaščitena.   Za glavne sestavine krmne mešanice z masnim deležem, 
višjim od 2 %, ta možnost ne pride v poštev, saj na tem področju po navedbah 
industrije ni možno uveljavljati pravic intelektualne lastnine. 

4. Če proizvajalec zavrne razkritje informacij v zvezi z masnimi deleži za sestavine z 
masnim deležem, manjšim od 2 %, se lahko kupec obrne na pristojni organ. Organ je 
na eni strani v vsakem trenutku pooblaščen, da preveri natančno sestavo krmne 
mešanice, in lahko na drugi strani preveri sklicevanje na pravice intelektualne lastnine. 
Po preučitvi sklicevanj proizvajalca na pravico do varovanja svoje intelektualne lahko 
organ po potrebi razkritje informacij o natančni sestavi mešanice pogojuje s podpisom 
dogovora o nerazkrivanju informacij.   

2. Označevanje krmnih dodatkov

Komisija predlaga obvezno označevanje dodatkov, za katere so pri odobritvi predvidene 
mejne vrednosti ali so zootehnične narave ali pa se uporabljajo za zatiranje določenih 

                                               
1 Odločba št. 623/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o o spremembi Direktive 2002/2/ES o 
spremembi Direktive Sveta 79/373/EGS o trženju krmnih mešanic, UL L 154 z dne 14. 6. 2007.
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zajedavcev. Označevanje ostalih dodatkov ni obvezno. Vendar je kupec na svojo zahtevo tudi 
v tem primeru upravičen do informacije o uporabi krmnih dodatkov. Poročevalec predlaga 
razjasnitev tega predpisa.  

3. Samoregulacija s kodeksi in smernicami

Izkušnje z zakonodajo o higieni živil (uredbi (ES) št. 852/2003 in št. 853/2003) in o higieni 
krme (uredba (ES) št. 183/2005) so pokazale, da so lahko smernice in kodeksi ravnanja, ki jih 
je pripravilo gospodarstvo, koristni pri praktičnem izvajanju zakonskih določb.   Verjetno so 
smernice koristne tudi na področju označevanja krme.  Vendar pa je treba v zakonodajnem 
besedilu nedvoumno poudariti, da smernice in kodeksi ne predstavljajo zakonodaje.  Smernice 
in kodeksi naj bi samo olajšali praktično izvajanje uredbe in po potrebi pojasnili manevrski 
prostor, predviden v zakonodaji, ne smejo pa služiti za prilagajanje zakonsko določenih 
določb.   

4. Onesnažena posamična krmila

Ker se je v preteklosti izkazalo, da so bile onesnažene snovi pogosto odstranjene s precej 
kriminalne energije kot krmila, je treba predpise za onesnažena posamična krmila povsem 
jasno oblikovati.    Pravno stanje v Skupnosti se je po krizi z dioksinom bistveno izboljšalo s 
sprejetjem direktive 2002/32/ES.  Zlasti v členu 5 zapisana prepoved redčenja je zaustavila 
nesprejemljivo, vendar takrat zelo razširjeno prakso:  mešanje oporečnih delov z 
neoporečnimi materiali, dokler vrednost ni bila zopet pod mejno vrednostjo. 

Predpisi direktive 2002/32/ES določajo, da se onesnaženih snovi ne sme uporabljati kot krme. 
Vendar pa ni jasno dorečeno, kaj se zgodi s takšnimi snovmi po „izvzetju iz prometa“. Člen 8 
daje državam članicam možnost, da uporabijo določene odobrene postopke razstrupljanja za 
onesnažena posamična krmila (na primer filtriranje ribjega olja z aktivnim ogljikom z 
namenom zmanjšanja vsebnosti dioksina ali postopek z amoniakom z namenom razgradnje 
aflatoksinov).     

Zato Komisija predlaga, da se za onesnaženo krmo ali posamična krmila predpiše jasna 
oznaka (glej člen 20).  Vendar je treba poleg predpisov o označevanju zagotoviti tudi, da se 
onesnažene snovi ne uporabljajo ilegalno in da se upošteva prepoved redčenja. 

5. Izvedbena pravila (komitologija) 

Sklep Sveta št. 1999/468/ES določa, da se pri osnovnem pravnem aktu, ki je bil sprejet s 
postopkom soodločanja, v skladu z regulativnim postopkom s pregledom sprejmejo ukrepi 
splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb tega akta, vključno s črtanjem nekaterih 
določb ali dodajanjem novih nebistvenih določb. Zato poročevalec predlaga, da se v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom sprejme tudi določitev mejnih vrednosti nečistoč in 
pomožnih tehnoloških sredstev (v skladu s členom 6a), smernice za pojasnitev področja 
uporabe (v skladu s členom 7) ter katalog in kodeksi v skladu s členom 27. Vsi ti ukrepi so 
splošnega obsega in ustrezajo merilom sklepa št. 1999/468/ES za uporabo navedenega 
postopka (regulativni postopek s pregledom). 
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Vendar je za razširitev negativnega seznama iz člena 6 primerno uporabiti nujni postopek, da 
bi Komisija lahko izrekla prepoved za določene materiale v živalskih krmilih s takojšnjim 
začetkom veljavnosti.  
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