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Predlog spremembe  41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Navedba sklicevanja 1 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju člena 294(2), člena 43 in 

člena 168(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, na podlagi katerih je 

Komisija Parlamentu podala predlog (C8-

0143/2014), 

– ob upoštevanju člena 294(2), člena 43(2) 

in člena 168(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, na podlagi katerih je 

Komisija Parlamentu podala predlog (C8-

0143/2014), 

Or. en 

Obrazložitev 

Pravna podlaga za ta predlog spremembe je člen 43(2), pri čemer se za zakonodajo, potrebno 

za doseganje ciljev skupne kmetijske politike, uporablja redni zakonodajni postopek. 

Predlog spremembe  42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Živinoreja ima zelo pomembno vlogo v 

kmetijstvu Unije. Pravila o medicirani krmi 

pomembno vplivajo na rejo živali, tudi 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

ter na proizvodnjo proizvodov živalskega 

izvora. 

(2) Živinoreja ter zdravje in dobrobit živali 

imajo zelo pomembno vlogo v kmetijstvu 

Unije. Pravila o medicirani krmi 

pomembno vplivajo na rejo živali, tudi 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

ter na proizvodnjo proizvodov živalskega 

izvora. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

John Stuart Agnew 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Države članice bi v skladu z načelom 

subsidiarnosti morale imeti možnost, da 

same določajo pravila o proizvodnji, 

dajanju na trg in uporabi medicirane 

krme za vse živali, primerne za rejo na 

njihovem ozemlju; zato bi bilo treba 

Direktivo Sveta 90/167/EGS razveljaviti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi raznolikosti sistemov kmetovanja, obratov za proizvodnjo krme, lastništva hišnih živali 

in veterinarskih storitev v državah članicah ni mogoče ustrezno uskladiti pravičnih pravil na 

ravni Unije, ki urejajo proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo medicirane krme, zato bi 

morala ta odgovornost upravičeno pripadati državam članicam. 

 

Predlog spremembe  44 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Zdravljenje z zdravili, zlasti s 

protimikrobnimi, nikoli ne bi smelo 

nadomestiti dobre prakse na področju 

reje, biološke varnosti in upravljanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Medicirana krma kot vrsta krme spada (6) Medicirana krma in vmesni proizvodi 
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v področje uporabe Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 183/20056, 

Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta7, Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/20038 ter 

Direktive 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta9. Treba bi bilo 

vzpostaviti posebne določbe za medicirano 

krmo in vmesne proizvode, in sicer glede 

prostorov in opreme, zaposlenih, kontrole 

kakovosti pri proizvodnji, skladiščenja in 

prevoza, vodenja evidenc, pritožb in 

odpoklica proizvodov, uporabe postopkov, 

ki temeljijo na načelih analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (HACCP), ter 

označevanja. 

kot vrste krme spadajo v področje uporabe 

Uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 183/20056, Uredbe (ES) 

št. 767/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta7, Uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1831/20038 ter Direktive 

2002/32/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta9. Treba bi bilo vzpostaviti posebne 

določbe za medicirano krmo in vmesne 

proizvode, in sicer glede prostorov in 

opreme, zaposlenih, kontrole kakovosti pri 

proizvodnji, skladiščenja in prevoza, 

vodenja evidenc, pritožb in odpoklica 

proizvodov, uporabe postopkov, ki 

temeljijo na načelih analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (HACCP), ter 

označevanja. 

__________________ __________________ 

6 Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 

2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 

35, 8.2.2005, str. 1). 

6 Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 

2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 

35, 8.2.2005, str. 1). 

7 Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

dajanju krme v promet in njeni uporabi 

(UL L 229, 1.9.2009, str. 1). 

7 Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

dajanju krme v promet in njeni uporabi 

(UL L 229, 1.9.2009, str. 1). 

8 Uredba Evropskega Parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 

22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo 

v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, 

str. 29). 

8 Uredba Evropskega Parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 

22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo 

v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, 

str. 29). 

9 Direktiva 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 

nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 

140, 30.5.2002, str. 10). 

9 Direktiva 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 

nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 

140, 30.5.2002, str. 10). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Medicirana krma kot vrsta krme spada 

v področje uporabe Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 183/20056, 

Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta7, Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/20038 ter 

Direktive 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta9. Treba bi bilo 

vzpostaviti posebne določbe za medicirano 

krmo in vmesne proizvode, in sicer glede 

prostorov in opreme, zaposlenih, kontrole 

kakovosti pri proizvodnji, skladiščenja in 

prevoza, vodenja evidenc, pritožb in 

odpoklica proizvodov, uporabe postopkov, 

ki temeljijo na načelih analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (HACCP), ter 

označevanja. 

(6) Medicirana krma kot vrsta krme spada 

v področje uporabe Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 183/20056, 

Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta7, Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/20038 ter 

Direktive 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta9. Treba bi bilo 

vzpostaviti posebne določbe za medicirano 

krmo in vmesne proizvode, in sicer glede 

prostorov in opreme, zaposlenih, dobrobiti 

živali, kontrole kakovosti pri proizvodnji, 

skladiščenja in prevoza, vodenja evidenc, 

pritožb in odpoklica proizvodov, uporabe 

postopkov, ki temeljijo na načelih analize 

tveganj in kritičnih nadzornih točk 

(HACCP), ter označevanja. 

__________________ __________________ 

6 Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 

2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 

35, 8.2.2005, str. 1). 

6 Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 

2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 

35, 8.2.2005, str. 1). 

7 Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

dajanju krme v promet in njeni uporabi 

(UL L 229, 1.9.2009, str. 1). 

7 Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

dajanju krme v promet in njeni uporabi 

(UL L 229, 1.9.2009, str. 1). 

8 Uredba Evropskega Parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 

22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo 

v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, 

str. 29). 

8 Uredba Evropskega Parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 

22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo 

v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, 

str. 29). 

9 Direktiva 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 

nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 

140, 30.5.2002, str. 10). 

9 Direktiva 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 

nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 

140, 30.5.2002, str. 10). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Nicola Caputo 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Medicirana krma kot vrsta krme spada 

v področje uporabe Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 183/20056, 

Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta7, Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/20038 ter 

Direktive 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta9. Treba bi bilo 

vzpostaviti posebne določbe za medicirano 

krmo in vmesne proizvode, in sicer glede 

prostorov in opreme, zaposlenih, kontrole 

kakovosti pri proizvodnji, skladiščenja in 

prevoza, vodenja evidenc, pritožb in 

odpoklica proizvodov, uporabe postopkov, 

ki temeljijo na načelih analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (HACCP), ter 

označevanja. 

(6) Medicirana krma in vmesni proizvodi 

kot vrsta krme spadajo v področje uporabe 

Uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 183/20056, Uredbe (ES) 

št. 767/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta7, Uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1831/20038 ter Direktive 

2002/32/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta9. Treba bi bilo vzpostaviti posebne 

določbe za medicirano krmo in vmesne 

proizvode, in sicer glede prostorov in 

opreme, zaposlenih, kontrole kakovosti pri 

proizvodnji, skladiščenja in prevoza, 

vodenja evidenc, pritožb in odpoklica 

proizvodov, uporabe postopkov, ki 

temeljijo na načelih analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (HACCP), ter 

označevanja. 

__________________ __________________ 

6 Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 

2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 

35, 8.2.2005, str. 1). 

6 Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 

2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 

35, 8.2.2005, str. 1). 

7 Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

dajanju krme v promet in njeni uporabi 

(UL L 229, 1.9.2009, str. 1). 

7 Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

dajanju krme v promet in njeni uporabi 

(UL L 229, 1.9.2009, str. 1). 

8 Uredba Evropskega Parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 

22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo 

v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, 

str. 29). 

8 Uredba Evropskega Parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 

22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo 

v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, 

str. 29). 

9 Direktiva 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 

nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 

140, 30.5.2002, str. 10). 

9 Direktiva 2002/32/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 

nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 

140, 30.5.2002, str. 10). 

Or. it 



 

PE560.826v01-00 8/150 AM\1066386SL.doc 

SL 

Obrazložitev 

Na tem mestu je treba pojasniti, da na področje uporabe Uredbe (ES) št. 183/2005 in Uredbe 

(ES) št. 767/2009 ne spada le medicirana krma, ampak tudi vmesni proizvodi, zato morajo 

izpolnjevati iste predpise (zlasti glede sledljivosti, HACCP itd.). 

 

Predlog spremembe  48 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Medicirano krmo bi bilo treba 

proizvajati samo z odobrenimi zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini, za varno 

in učinkovito uporabo zdravila pa bi bilo 

treba zagotoviti tudi združljivost vseh 

uporabljenih sestavin. Da bi zagotovili 

varno in učinkovito zdravljenje živali, bi 

bilo treba predvideti dodatne posebne 

zahteve ali navodila za vključitev zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini v krmo. 

(9) Medicirano krmo bi bilo treba 

proizvajati samo z odobrenimi zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini, za varno 

in učinkovito uporabo zdravila pa bi bilo 

treba zagotoviti tudi združljivost vseh 

uporabljenih sestavin. Da bi zagotovili 

varno in učinkovito zdravljenje živali, bi 

bilo treba predvideti dodatne posebne 

zahteve ali navodila za vključitev zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini v krmo. 

Opredeljene stopnje primešavanja bi 

morale v osnovi slediti povprečnim 

potrebam obrata. Da bi upoštevali 

posebnosti sektorja malih kmetij in zlasti 

manjšim ali izoliranim kmetijskim 

gospodarstvom omogočili optimalno 

oskrbo in dobavo, bi morali imeti možnost 

obdržati uveljavljene nadzorne sisteme, če 

je zagotovljeno, da izdajanje receptov ter 

proizvodnja in uporaba medicirane krme 

potekajo pod vodstvom in nadzorom 

veterinarja in so predmet zunanjega 

nadzora postopkov. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  49 

Norbert Erdős 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Medicirano krmo bi bilo treba 

proizvajati samo z odobrenimi zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini, za varno 

in učinkovito uporabo zdravila pa bi bilo 

treba zagotoviti tudi združljivost vseh 

uporabljenih sestavin. Da bi zagotovili 

varno in učinkovito zdravljenje živali, bi 

bilo treba predvideti dodatne posebne 

zahteve ali navodila za vključitev zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini v krmo. 

(9) Medicirano krmo bi bilo treba 

proizvajati samo z odobrenimi zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini, za varno 

in učinkovito uporabo zdravila pa bi bilo 

treba zagotoviti tudi združljivost vseh 

uporabljenih sestavin. Za oceno 

združljivosti je odgovoren imetnik 

dovoljenja za zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. Da bi zagotovili 

varno in učinkovito zdravljenje živali, bi 

bilo treba predvideti dodatne posebne 

zahteve ali navodila za vključitev zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini v krmo. 

Or. hu 

Obrazložitev 

Menim, da je nesprejemljivo, da je nosilec dejavnosti poslovanja s krmo odgovoren za oceno 

združljivosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini in krme. Za to bi moral biti odgovoren 

imetnik dovoljenja za zdravila za uporabo v veterinarski medicini. 

 

Predlog spremembe  50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledov 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledi 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 
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krmo. Prenosu zdravilnih učinkovin, ki jih 

vsebuje medicirana krma, v neciljno krmo 

bi se bilo treba izogniti ali pa ga čim bolj 

omejiti. Da bi zaščitili zdravje živali in 

ljudi ter okolje, bi bilo treba določiti mejne 

vrednosti za prenos zdravilnih učinkovin, 

ki jih vsebuje medicirana krma, in sicer 

na podlagi znanstvene ocene tveganja 

Evropske agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. V tej uredbi bi bilo treba 

določiti splošne omejitve, ob upoštevanju 

neizogibnega prenosa in tveganja, ki ga 

povzročajo zadevne zdravilne učinkovine. 

krmo. Prenos zdravilnih učinkovin, ki jih 

vsebuje medicirana krma, v neciljno krmo 

bi bilo treba prepovedati, da bi zaščitili 

zdravje živali in ljudi ter okolje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledov 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

krmo. Prenosu zdravilnih učinkovin, ki jih 

vsebuje medicirana krma, v neciljno krmo 

bi se bilo treba izogniti ali pa ga čim bolj 

omejiti. Da bi zaščitili zdravje živali in 

ljudi ter okolje, bi bilo treba določiti mejne 

vrednosti za prenos zdravilnih učinkovin, 

ki jih vsebuje medicirana krma, in sicer na 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledi 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

krmo. Prenosu zdravilnih učinkovin, ki jih 

vsebuje medicirana krma, v neciljno krmo 

bi se bilo treba izogniti ali pa ga čim bolj 

omejiti. Da bi zaščitili zdravje živali in 

ljudi ter okolje, bi bilo treba določiti mejne 

vrednosti za sledi zdravilnih učinkovin v 

neciljni krmi, in sicer na podlagi 
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podlagi znanstvene ocene tveganja 

Evropske agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. V tej uredbi bi bilo treba 

določiti splošne omejitve, ob upoštevanju 

neizogibnega prenosa in tveganja, ki ga 

povzročajo zadevne zdravilne učinkovine. 

znanstvene ocene tveganja Evropske 

agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. Medtem bi bilo treba v tej 

uredbi določiti mejne vrednosti v skladu s 

splošnim pristopom, ob upoštevanju 

neizogibnega prenosa in tveganja, ki ga 

povzročajo zadevne zdravilne učinkovine.  

Or. it 

 

Predlog spremembe  52 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledov 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

krmo. Prenosu zdravilnih učinkovin, ki jih 

vsebuje medicirana krma, v neciljno krmo 

bi se bilo treba izogniti ali pa ga čim bolj 

omejiti. Da bi zaščitili zdravje živali in 

ljudi ter okolje, bi bilo treba določiti mejne 

vrednosti za prenos zdravilnih učinkovin, 

ki jih vsebuje medicirana krma, in sicer na 

podlagi znanstvene ocene tveganja 

Evropske agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. V tej uredbi bi bilo treba 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledi 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

krmo. Prenosu zdravilnih učinkovin, ki jih 

vsebuje medicirana krma, v neciljno krmo 

bi se bilo treba izogniti ali pa ga čim bolj 

omejiti. Da bi zaščitili zdravje živali in 

ljudi ter okolje, bi bilo treba določiti mejne 

vrednosti za prenos zdravilnih učinkovin, 

ki jih vsebuje neciljna krma, in sicer na 

podlagi znanstvene ocene tveganja 

Evropske agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. Za vmesno obdobje bi bilo treba 
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določiti splošne omejitve, ob upoštevanju 

neizogibnega prenosa in tveganja, ki ga 

povzročajo zadevne zdravilne učinkovine. 

v tej uredbi določiti mejno vrednost, ob 

upoštevanju neizogibnega prenosa in 

tveganja, ki ga povzročajo zadevne 

zdravilne učinkovine. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledov 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

krmo. Prenosu zdravilnih učinkovin, ki jih 

vsebuje medicirana krma, v neciljno krmo 

bi se bilo treba izogniti ali pa ga čim bolj 

omejiti. Da bi zaščitili zdravje živali in 

ljudi ter okolje, bi bilo treba določiti mejne 

vrednosti za prenos zdravilnih učinkovin, 

ki jih vsebuje medicirana krma, in sicer na 

podlagi znanstvene ocene tveganja 

Evropske agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. V tej uredbi bi bilo treba določiti 

splošne omejitve, ob upoštevanju 

neizogibnega prenosa in tveganja, ki ga 

povzročajo zadevne zdravilne učinkovine. 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledi 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

krmo. Prenos zdravilnih učinkovin v 

neciljno krmo bi bilo treba čim bolj 

omejiti. Da bi zaščitili zdravje živali in 

ljudi ter okolje, bi bilo treba določiti mejne 

vrednosti za sledi zdravilnih učinkovin, ki 

jih vsebuje medicirana krma, in sicer na 

podlagi znanstvene ocene tveganja 

Evropske agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. V tej uredbi bi bilo treba določiti 

splošne omejitve, ob upoštevanju 

neizogibnega prenosa in tveganja, ki ga 

povzročajo zadevne zdravilne učinkovine. 

Or. en 
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Predlog spremembe  54 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledov 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

krmo. Prenosu zdravilnih učinkovin, ki jih 

vsebuje medicirana krma, v neciljno krmo 
bi se bilo treba izogniti ali pa ga čim bolj 

omejiti. Da bi zaščitili zdravje živali in 

ljudi ter okolje, bi bilo treba določiti mejne 

vrednosti za prenos zdravilnih učinkovin, 

ki jih vsebuje medicirana krma, in sicer na 

podlagi znanstvene ocene tveganja 

Evropske agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. V tej uredbi bi bilo treba določiti 

splošne omejitve, ob upoštevanju 

neizogibnega prenosa in tveganja, ki ga 

povzročajo zadevne zdravilne učinkovine. 

(12) Do prenosa lahko pride med 

proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in 

prevozom krme, kadar se za krmo z 

različnimi sestavinami uporabljajo ista 

oprema za proizvodnjo in predelavo, 

prostori za skladiščenje ali prevozna 

sredstva. Za namene te uredbe se pojem 

„prenos“ uporablja za prenos sledi 

zdravilne učinkovine iz medicirane krme v 

neciljno krmo, pojem „navzkrižna 

kontaminacija“ pa pomeni kontaminacijo, 

ki je posledica navedenega prenosa ali 

prenosa kakršne koli nenamerne snovi v 

krmo. Prenosu bi se bilo treba izogniti ali 

pa ga čim bolj zmanjšati. Da bi zaščitili 

zdravje živali in ljudi ter okolje, bi bilo 

treba določiti mejne vrednosti za prenos 

zdravilnih učinkovin, ki jih vsebuje 

medicirana krma, in sicer na podlagi 

znanstvene ocene tveganja Evropske 

agencije za varnost hrane ter ob 

upoštevanju uporabe dobre proizvodne 

prakse in načela „tako nizko, kakor je to 

mogoče doseči z uporabo razumnih 

ukrepov“. V tej uredbi bi bilo treba določiti 

splošne omejitve, ob upoštevanju 

neizogibnega prenosa in tveganja, ki ga 

povzročajo zadevne zdravilne učinkovine. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Označevanje medicirane krme bi 

moralo biti v skladu s splošnimi načeli iz 

Uredbe (ES) št. 767/2009 in zanj bi se 

morale uporabljati posebne zahteve glede 

označevanja, da bi uporabnikom zagotovili 

potrebne informacije za pravilno uporabo 

medicirane krme. Podobno bi bilo treba 

vzpostaviti omejitve za odstopanje dejanske 

vsebine medicirane krme od vsebine, 

navedene na označbi. 

(13) Označevanje medicirane krme bi 

moralo biti v skladu s splošnimi načeli iz 

Uredbe (ES) št. 767/2009 in zanj bi se 

morale uporabljati posebne zahteve glede 

označevanja, da bi uporabnikom zagotovili 

potrebne informacije za pravilno uporabo 

medicirane krme. Odstopanje dejanske 

vsebnosti medicirane krme od vsebnosti, 

navedene na označbi, bi bilo treba 

prepovedati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Označevanje medicirane krme bi 

moralo biti v skladu s splošnimi načeli iz 

Uredbe (ES) št. 767/2009 in zanj bi se 

morale uporabljati posebne zahteve glede 

označevanja, da bi uporabnikom zagotovili 

potrebne informacije za pravilno uporabo 

medicirane krme. Podobno bi bilo treba 

vzpostaviti omejitve za odstopanje 

dejanske vsebine medicirane krme od 

vsebine, navedene na označbi. 

(13) Označevanje medicirane krme bi 

moralo biti v skladu s splošnimi načeli iz 

Uredbe (ES) št. 767/2009, zanj bi se 

morale uporabljati posebne zahteve glede 

označevanja ter bi moralo vsebovati 

jedrnate, jasne in razumljive informacije, 

da bi končnim uporabnikom zagotovili 

potrebne informacije za pravilno uporabo 

medicirane krme. Podobno bi bilo treba 

vzpostaviti omejitve za odstopanje 

dejanske vsebnosti medicirane krme od 

vsebnosti, navedene na označbi. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  57 

Norbert Erdős 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Medicirano krmo bi bilo treba iz 

varnostnih razlogov in za zaščito interesa 

uporabnikov tržiti v zapečatenih posodah. 

črtano 

Or. hu 

Obrazložitev 

V zvezi s pakiranjem obstaja protislovje med uvodno izjavo in členom 10 osnutka uredbe; zato 

predlagam črtanje uvodne izjave. 

 

Predlog spremembe  58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Medicirano krmo bi bilo treba iz 

varnostnih razlogov in za zaščito interesa 

uporabnikov tržiti v zapečatenih posodah. 

(14) Medicirano krmo bi bilo treba iz 

varnostnih razlogov in za zaščito interesa 

uporabnikov tržiti v zapečatenih posodah. 

Vendar pa bi bilo treba določiti ustrezna 

odstopanja v primerih, ko uporaba te 

zahteve ni potrebna za varovanje zdravja 

ljudi ali živali ali interesov potrošnikov ter 

bi predstavljala preveliko upravno in 

tehnično breme. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obstoječa odstopanja v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 767/2009 za prevoz krme bi bilo 

treba vključiti v to uredbo, da se zagotovi skladnost s sedanjo ureditvijo prevoza medicirane 

krme v nekaterih državah članicah. 

 

Predlog spremembe  59 

Ulrike Müller 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, 

ki proizvajajo, bodisi v obratu za 

proizvodnjo, v posebej opremljenem 

tovornjaku ali na kmetijskem 

gospodarstvu, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, bi moral odobriti pristojni organ 

v skladu s sistemom odobritve iz 

Uredbe (ES) št. 183/2005, da se zagotovita 

varnost krme in sledljivost proizvodov. 

Vzpostaviti bi bilo treba določbo o 

postopku prehoda v zvezi z že odobrenimi 

obrati v skladu z Direktivo 90/167/EGS. 

(16) Nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, 

ki proizvajajo, bodisi v obratu za 

proizvodnjo, v posebej opremljenem 

tovornjaku ali na kmetijskem 

gospodarstvu, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, bi moral odobriti pristojni organ 

v skladu s sistemom odobritve iz 

Uredbe (ES) št. 183/2005, da se zagotovita 

varnost krme in sledljivost proizvodov. 

Vzpostaviti bi bilo treba določbo o 

postopku prehoda v zvezi z že odobrenimi 

obrati v skladu z Direktivo 90/167/EGS. 

Za obrate, ki dajejo živalim zdravila 

peroralno, pridobitev odobritve ne bi 

smela biti obvezna. 

Or. de 

Obrazložitev 

Obvezna odobritev kmetov kot nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo bi bila nesorazmerna in 

nepotrebna. Glede na vložek in stroške, ki bi jih to vključevalo, je treba ohraniti sedanji 

sistem registracije primarnih proizvajalcev. 

 

Predlog spremembe  60 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, 

ki proizvajajo, bodisi v obratu za 

proizvodnjo, v posebej opremljenem 

tovornjaku ali na kmetijskem 

gospodarstvu, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, bi moral odobriti pristojni organ 

(16) Nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, 

ki proizvajajo, bodisi v obratu za 

proizvodnjo, v posebej opremljenem 

tovornjaku ali na kmetijskem 

gospodarstvu, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, bi moral odobriti pristojni organ 
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v skladu s sistemom odobritve iz 

Uredbe (ES) št. 183/2005, da se zagotovita 

varnost krme in sledljivost proizvodov. 

Vzpostaviti bi bilo treba določbo o 

postopku prehoda v zvezi z že odobrenimi 

obrati v skladu z Direktivo 90/167/EGS. 

v skladu s sistemom odobritve iz 

Uredbe (ES) št. 183/2005, da se zagotovita 

varnost krme in sledljivost proizvodov. 

Vzpostaviti bi bilo treba določbo o 

postopku prehoda v zvezi z že odobrenimi 

obrati v skladu z Direktivo 90/167/EGS. 

Postopek odobritve in registracije iz 

Uredbe (ES) št. 183/2005 bi moral 

upoštevati posebnosti primarne 

proizvodnje, da bi lahko zlasti manjšim in 

izoliranim kmetijskim gospodarstvom 

omogočili optimalno veterinarsko oskrbo 

z medicirano krmo. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali, ki jih je treba 

zdraviti. Vendar se možnost proizvodnje 

medicirane krme, preden se proizvajalcu 

predloži recept, ne bi smela izključiti. 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali, ki jih je treba 

zdraviti. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 
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dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali, ki jih je treba 

zdraviti. Vendar se možnost proizvodnje 

medicirane krme, preden se proizvajalcu 

predloži recept, ne bi smela izključiti. 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali, ki jih je treba 

zdraviti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali, ki jih je treba 

zdraviti. Vendar se možnost proizvodnje 

medicirane krme, preden se proizvajalcu 

predloži recept, ne bi smela izključiti. 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta. Vendar 

se možnost proizvodnje medicirane krme, 

preden se proizvajalcu predloži recept, ne 

bi smela izključiti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

Daniel Buda 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali, ki jih je treba 

zdraviti. Vendar se možnost proizvodnje 

medicirane krme, preden se proizvajalcu 

predloži recept, ne bi smela izključiti. 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu in po postavljeni 

veterinarski diagnozi ali po rednem 

zdravstvenem pregledu živali, ki jih je 

treba zdraviti. Vendar se možnost 

proizvodnje medicirane krme, preden se 
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proizvajalcu predloži recept, ne bi smela 

izključiti. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali, ki jih je treba 

zdraviti. Vendar se možnost proizvodnje 

medicirane krme, preden se proizvajalcu 

predloži recept, ne bi smela izključiti. 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali in postavljeni 

diagnozi ali če veterinar osebno pozna 

stanje živali. Kadar zdravilo izdaja oseba, 

ki ni veterinar, je vedno potreben recept v 

pisni ali elektronski obliki. Vendar se 

možnost proizvodnje medicirane krme, 

preden se proizvajalcu predloži recept, ne 

bi smela izključiti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veljavnega veterinarskega recepta, 

izdanega po pregledu živali, ki jih je treba 

zdraviti. Vendar se možnost proizvodnje 

medicirane krme, preden se proizvajalcu 

predloži recept, ne bi smela izključiti. 

(17) Da bi zagotovili varno uporabo 

medicirane krme, bi morala biti za njeno 

dobavo in uporabo potrebna predložitev 

veterinarskega recepta, veljavnega za 

določen čas, ki ga v pisni ali elektronski 

obliki izda veterinar ali drug strokovnjak, 

ki je za to usposobljen v skladu z veljavno 

nacionalno zakonodajo, po pregledu in 

diagnozi živali, ki jih je treba zdraviti. 
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Vendar se možnost proizvodnje medicirane 

krme, preden se proizvajalcu predloži 

recept, ne bi smela izključiti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 
Julie Girling, James Nicholson 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Kadar imajo države članice 

zakonsko določenega, strokovno 

usposobljenega svetovalca za zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini, bi moral 

ta za zagotovitev nemotenega poteka 

distribucije in dobave zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini še naprej 

predpisovati in dobavljati določena 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini. 

Or. en 

Obrazložitev 

Osebe, pooblaščene za predpisovanje določenih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, bi 

morali imenovati ustrezni državni organi. Ustrezno usposobljenim osebam, ki jih kot takšne 

priznavajo države članice, v katerih prebivajo, se predpisovanje in dobavljanje določenih 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini ne bi smelo prepovedati. 

 

Predlog spremembe  68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da bi zagotovili še posebej previdno 

uporabo medicirane krme pri živalih za 

proizvodnjo živil in s tem tudi podlago za 

(18) Da bi zagotovili še posebej previdno 

uporabo, tj. uporabo zdravil v skladu z 

receptom, medicirane krme pri živalih za 
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zagotavljanje visoke ravni varovanja 

zdravja ljudi, bi bilo treba določiti posebne 

pogoje za uporabo in veljavnost receptov, 

skladnost s karenco in vodenje evidenc s 

strani imetnikov živali. 

proizvodnjo živil in tistih, ki niso 

namenjene proizvodnji živil, ter s tem tudi 

podlago za zagotavljanje visoke ravni 

varovanja zdravja ljudi, bi bilo treba 

določiti posebne pogoje za uporabo in 

veljavnost receptov, skladnost s karenco in 

vodenje evidenc s strani imetnikov živali. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da bi zagotovili še posebej previdno 

uporabo medicirane krme pri živalih za 

proizvodnjo živil in s tem tudi podlago za 

zagotavljanje visoke ravni varovanja 

zdravja ljudi, bi bilo treba določiti posebne 

pogoje za uporabo in veljavnost receptov, 

skladnost s karenco in vodenje evidenc s 

strani imetnikov živali. 

(18) Da bi zagotovili še posebej previdno 

uporabo medicirane krme pri živalih za 

proizvodnjo živil in s tem tudi podlago za 

zagotavljanje visoke ravni varovanja 

zdravja živali in ljudi, bi bilo treba določiti 

posebne pogoje za uporabo in veljavnost 

receptov, skladnost s karenco in vodenje 

evidenc s strani imetnikov živali.. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Daniel Buda 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da bi zagotovili še posebej previdno 

uporabo medicirane krme pri živalih za 

proizvodnjo živil in s tem tudi podlago za 

zagotavljanje visoke ravni varovanja 

zdravja ljudi, bi bilo treba določiti posebne 

pogoje za uporabo in veljavnost receptov, 

skladnost s karenco in vodenje evidenc s 

strani imetnikov živali. 

(18) Da bi zagotovili še posebej previdno 

uporabo medicirane krme pri živalih in s 

tem tudi podlago za zagotavljanje visoke 

ravni varovanja zdravja ljudi, bi bilo treba 

določiti posebne pogoje za uporabo in 

veljavnost receptov, skladnost s karenco in 

vodenje evidenc s strani imetnikov živali. 
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Or. ro 

 

Predlog spremembe  71 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi 

smela biti zlasti preventivna uporaba ali 

uporaba za povečanje proizvodnosti živali 

za proizvodnjo živil. 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

sprejeti ukrepe za zmanjšanje splošne 

uporabe protimikrobnih zdravil, zlasti 

antibiotikov, pri živalih za proizvodnjo 

živil. 

 Uporaba protimikrobnih zdravil v 

medicirani krmi za povečanje 

proizvodnosti živali za proizvodnjo živil bi 

morala biti prepovedana. Uporaba 

protimikrobnih zdravil, zlasti antibiotikov, 

v medicirani krmi, preden je 

diagnosticirana bolezen oz. preden se 

pojavijo klinični znaki, bi morala biti 

dovoljena le v izjemnih okoliščinah in na 

recept na podlagi epidemiološkega in 

kliničnega znanja osebe, ki je recept 

izdala. Nikoli se ne bi smela uporabljati 

rutinsko ali kot nadomestilo za slabe 

higienske razmere ali neprimerne razmere 

reje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Medicirana krma je samo en način uporabe zdravil za uporabo v veterinarski medicini in 

omejevanje medicirane krme, ki vsebuje protimikrobna zdravila, ni ustrezen odziv na splošno 

tveganje za javno zdravje, ki ga predstavlja odpornost na protimikrobna zdravila pri različnih 

načinih uporabe zdravil. Uporaba protimikrobnih zdravil za povečanje proizvodnosti je že 

prepovedana, preventivna uporaba pa je lahko dovoljena samo v izjemnih okoliščinah na 

podlagi dokazov osebe, ki izda recept. 
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Predlog spremembe  72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi smela 

biti zlasti preventivna uporaba ali uporaba 

za povečanje proizvodnosti živali za 

proizvodnjo živil. 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi smela 

biti zlasti preventivna uporaba, z izjemo 

razmer, v katerih je takšno zdravilo 

potrebno za preprečevanje izbruha 

epizootskih bolezni, ali uporaba za 

povečanje proizvodnosti živali za 

proizvodnjo živil. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi 

smela biti zlasti preventivna uporaba ali 

uporaba za povečanje proizvodnosti živali 

za proizvodnjo živil. 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Medicirana krma, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, se ne bi 

smela uporabljati za preprečevanje 

bolezni pri živalih za proizvodnjo živil, 

razen če je taka uporaba dovoljena na 

podlagi Uredbe (EU) 2015/... (zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini). 

Prepoved uporabe antibiotikov kot 

sredstva za pospeševanje rasti, kakor je 
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določena v Uredbi (ES) št. 1831/2003, bi 

bilo treba dosledno upoštevati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi smela 

biti zlasti preventivna uporaba ali uporaba 

za povečanje proizvodnosti živali za 

proizvodnjo živil. 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih. 

Skupinsko zdravljenje z medicirano krmo, 

ki vsebuje protimikrobna zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini, bi bilo 

treba uporabiti samo v upravičenih 

primerih, ko individualno zdravljenje ni 

primerno. Dovoljena ne bi smela biti zlasti 

preventivna (profilaktična) uporaba 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini ali uporaba za 

povečanje proizvodnosti živali. 

Or. en 

Obrazložitev 

Medicirana krma se pogosto uporablja za skupinsko zdravljenje živali. Preden se izvede 

zdravljenje z medicirano krmo, ki vsebuje protimikrobna zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, bi bilo vedno treba preučiti možnost individualnega zdravljenja. 

 

Predlog spremembe  75 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi smela 

biti zlasti preventivna uporaba ali uporaba 

za povečanje proizvodnosti živali za 

proizvodnjo živil. 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila. Dovoljena 

ne bi smela biti zlasti preventivna uporaba 

ali uporaba za povečanje proizvodnosti 

živali. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi smela 

biti zlasti preventivna uporaba ali uporaba 

za povečanje proizvodnosti živali za 

proizvodnjo živil. 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila. Zlasti ne 

bi smela biti dovoljena profilaktična 

uporaba antibiotikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je omejiti uporabo medicirane krme, ki vsebuje protimikrobna zdravila, pri vseh 

živalih, ne samo pri tistih, ki so namenjene za proizvodnjo živil. Izraz „preventivna uporaba“ 

nadomeščamo z natančnejšim izrazom. 

 

Predlog spremembe  77 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi smela 

biti zlasti preventivna uporaba ali uporaba 

za povečanje proizvodnosti živali za 

proizvodnjo živil. 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Antibiotiki, ki so 

bistvenega pomena za humano medicino, 

se sploh ne bi smeli uporabljati. Dovoljena 

ne bi smela biti zlasti tako imenovana 

preventivna uporaba ali uporaba 

protimikrobnih zdravil za povečanje 

proizvodnosti živali za proizvodnjo živil. 

Or. en 

Obrazložitev 

Protimikrobna zdravila, ki so bistvenega pomena za humano medicino, bi morali biti 

namenjeni samo ljudem; SZO je oblikovala seznam teh protimikrobnih zdravil, ki so 

„bistvenega pomena“ za zdravje ljudi. Drugič, „preventivna uporaba“ je nejasna 

opredelitev, ki pušča prostor za napačne razlage; v drugih predlogih sprememb uvajamo 

pojem „preventivni ukrepi“, ki predvsem zmanjšujejo potrebo po uporabi protimikrobnih 

zdravil, zato želimo razlikovati med profilaktičnim zdravljenjem s protimikrobnimi zdravili in 

ukrepi, ki bi preprečevali njihovo uporabo. 

 

Predlog spremembe  78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi 

smela biti zlasti preventivna uporaba ali 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo protimikrobnih zdravil pri 

živalih. Preventivna uporaba ali uporaba za 

povečanje proizvodnosti živali za 

proizvodnjo živil ne bi smela biti 
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uporaba za povečanje proizvodnosti živali 

za proizvodnjo živil. 

dovoljena. Komisija bi morala spodbujati 

inovacije in razvoj prehranskih rešitev za 

ohranjanje dobrobiti živali in s tem 

prispevati k zmanjševanju potrebe po 

veterinarskem zdravljenju, zlasti s 

protimikrobnimi zdravili.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi 

smela biti zlasti preventivna uporaba ali 

uporaba za povečanje proizvodnosti živali 

za proizvodnjo živil. 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila za živali. 

Uporaba antibiotikov za povečanje 

proizvodnosti živali za proizvodnjo živil je 

bila prepovedana že leta 2006. Prav tako 

ne bi smela biti dovoljena rutinska 

preventivna uporaba medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Dovoljena ne bi 

(19) Ob upoštevanju resnega tveganja za 

javno zdravje, povezanega z razvojem 

protimikrobne odpornosti, je primerno 

omejiti uporabo medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila, pri živalih 

za proizvodnjo živil. Preventivna uporaba 
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smela biti zlasti preventivna uporaba ali 

uporaba za povečanje proizvodnosti živali 

za proizvodnjo živil. 

ali uporaba za povečanje proizvodnosti 

živali za proizvodnjo živil bi morala biti 

prepovedana. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19a) Metafilaksa za velike živali, kot so 

prašiči in krave, ne bi smela biti 

dovoljena, saj bi jih bilo treba zdraviti 

posamezno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19b) V skladu z Uredbo (ES) št. 

1831/2003 bi bilo treba dosledno izvajati 

in ustrezno izvrševati prepoved uporabe 

antibiotikov kot sredstva za pospeševanje 

rasti, ki velja od 1. januarja 2006. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19c) Drugim ukrepom za preprečevanje 

bolezni, diagnosticiranih pri posameznih 

živalih, ki se širijo na celotne skupine 

živali, kot je fizična ločitev od skupine ali 

vzreja manjših skupin živali, bi bilo treba 

dati prednost pred zdravljenjem s 

protimikrobnimi zdravili. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Treba bi bilo uvesti sistem za zbiranje 

neuporabljenih proizvodov ali proizvodov, 

ki jim je potekel rok uporabnosti, da bi 

nadzirali tveganje, ki bi ga taki proizvodi 

lahko povzročili v zvezi z varovanjem 

zdravja živali, ljudi ali okolja. 

(20) Treba bi bilo uvesti sistem za zbiranje 

neuporabljenih proizvodov ali proizvodov, 

ki jim je potekel rok uporabnosti, da bi 

nadzirali tveganje, ki bi ga taki proizvodi 

lahko povzročili v zvezi z varovanjem 

zdravja živali, ljudi ali okolja. Na zbirnih 

točkah bi morali voditi evidenco o vračilu 

neuporabljene medicirane krme, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Register receptov za zdravilne 

učinkovine bi morali posodabljati organi, 

pristojni za upravljanje z vodami, da bi 

tako zagotovili sledljivost širitve kemikalij 

v ekosistemih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) proizvodnjo, skladiščenje in prevoz 

medicirane krme in vmesnih proizvodov; 

(a) proizvodnjo, skladiščenje in prevoz 

medicirane krme in vmesnih proizvodov za 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

in živali za proizvodnjo živil; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) proizvodnjo, skladiščenje in prevoz 

medicirane krme in vmesnih proizvodov; 

(a) proizvodnjo, skladiščenje in prevoz 

medicirane krme in vmesnih proizvodov za 

živali za proizvodnjo živil in živali, ki niso 

namenjene proizvodnji živil; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dajanje na trg, vključno z uvozom, in 

uporabo medicirane krme in vmesnih 

proizvodov; 

(b) dajanje na trg, vključno z uvozom, in 

uporabo medicirane krme in vmesnih 

proizvodov za živali, ki niso namenjene 

proizvodnji živil, in živali za proizvodnjo 

živil; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dajanje na trg, vključno z uvozom, in 

uporabo medicirane krme in vmesnih 

proizvodov; 

(b) dajanje na trg, vključno z uvozom iz 

tretjih držav, in uporabo medicirane krme 

in vmesnih proizvodov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dajanje na trg, vključno z uvozom, in 

uporabo medicirane krme in vmesnih 

proizvodov; 

(b) dajanje na trg, vključno z uvozom iz 

tretjih držav, in uporabo medicirane krme 

in vmesnih proizvodov; 

Or. it 
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Predlog spremembe  91 

Ulrike Müller 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Ta uredba se ne uporablja za zdravila, 

pripravljena za uporabo, ki se dajejo 

peroralno in ki so odobrena za uporabo v 

krmi ali pitni vodi, ali za mešanice takšnih 

zdravil in krme, ki se proizvajajo za 

neposredno dajanje zdravil na 

živinorejskih gospodarstvih. 

Or. de 

Obrazložitev 

Uporaba zdravil, ki se dajejo peroralno, je ustrezno urejena drugje; to vključuje mešanje s 

krmo neposredno pred krmljenjem. 

 

Predlog spremembe  92 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Ta uredba se ne uporablja za končna 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki se dajejo peroralno in so bila 

odobrena za uporabo v krmi kot peroralni 

praški, namenjeni zdravljenju manjših 

skupin, ali za uporabo v pitni vodi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je jasno razlikovati med področjem uporabe tega predloga in predloga o zdravilih 

za uporabo v veterinarski medicini. Treba je jasno določiti, da so „peroralni praški“ 

(odobreni/namenjeni za dajanje zdravil kot posipov ali z neposrednim mešanjem majhnih 

količin krme na kmetijskem gospodarstvu, ki se daje majhnim skupinam živali) izključeni s 
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področja uporabe te uredbe. Podobno je treba s področja uporabe te uredbe izključiti tudi 

„peroralne praške za uporabo v pitni vodi“. 

 

Predlog spremembe  93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) opredelitvi pojmov „krmni dodatki“ in 

„dnevni obrok“ iz člena 2(2) Uredbe (ES) 

št. 1831/2003; 

(b) opredelitve pojmov „krmni dodatki“, 

„antimikrobna zdravila“, „antibiotik“ in 

„dnevni obrok“ iz člena 2(2) Uredbe (ES) 

št. 1831/2003; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) opredelitve pojmov „žival za 

proizvodnjo živil“, „posamična krmila“, 

„krmna mešanica“, „dopolnilna krmna 

mešanica“, „mineralna krma“, 

„označevanje“, „oznaka“, „minimalni rok 

skladiščenja“ in „serija“ iz člena 3(2) 

Uredbe (ES) št. 767/2009; 

(c) opredelitve pojmov „žival za 

proizvodnjo živil“, „žival, ki ni namenjena 

proizvodnji živil“, „kožuhar“, „posamična 

krmila“, „krmna mešanica“, „dopolnilna 

krmna mešanica“, „mineralna krma“, 

„označevanje“, „oznaka“, „minimalni rok 

skladiščenja“ in „serija“ iz člena 3(2) 

Uredbe (ES) št. 767/2009; 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je vključiti živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, saj je za njihovo zdravljenje 

potrebna ista vrsta krme. 
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Predlog spremembe  95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) opredelitve pojmov „žival za 

proizvodnjo živil“, „posamična krmila“, 

„krmna mešanica“, „dopolnilna krmna 

mešanica“, „mineralna krma“, 

„označevanje“, „oznaka“, „minimalni rok 

skladiščenja“ in „serija“ iz člena 3(2) 

Uredbe (ES) št. 767/2009; 

(c) opredelitve pojmov „žival za 

proizvodnjo živil“, „živali, ki niso 

namenjene proizvodnji živil“, „posamična 

krmila“, „krmna mešanica“, „dopolnilna 

krmna mešanica“, „mineralna krma“, 

„označevanje“, „oznaka“, „minimalni rok 

skladiščenja“ in „serija“ iz člena 3(2) 

Uredbe (ES) št. 767/2009; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) opredelitve pojmov „žival za 

proizvodnjo živil“, „posamična krmila“, 

„krmna mešanica“, „dopolnilna krmna 

mešanica“, „mineralna krma“, 

„označevanje“, „oznaka“, „minimalni rok 

skladiščenja“ in „serija“ iz člena 3(2) 

Uredbe (ES) št. 767/2009; 

(c) opredelitve pojmov „žival za 

proizvodnjo živil“, „žival, ki ni namenjena 

proizvodnji živil“, „posamična krmila“, 

„krmna mešanica“, „dopolnilna krmna 

mešanica“, „mineralna krma“, 

„označevanje“, „oznaka“, „minimalni rok 

skladiščenja“ in „serija“ iz člena 3(2) 

Uredbe (ES) št. 767/2009; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) opredelitve pojmov „žival za 

proizvodnjo živil“, „posamična krmila“, 

„krmna mešanica“, „dopolnilna krmna 

mešanica“, „mineralna krma“, 

„označevanje“, „oznaka“, „minimalni rok 

skladiščenja“ in „serija“ iz člena 3(2) 

Uredbe (ES) št. 767/2009; 

(c) opredelitve pojmov „žival za 

proizvodnjo živil“, „živali, ki niso 

namenjene proizvodnji živil“, „posamična 

krmila“, „krmna mešanica“, „dopolnilna 

krmna mešanica“, „mineralna krma“, 

„označevanje“, „oznaka“, „minimalni rok 

skladiščenja“ in „serija“ iz člena 3(2) 

Uredbe (ES) št. 767/2009; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  98 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) opredelitev pojma „obrat“ iz člena 3 

Uredbe (ES) št. 183/2005; 

(d) opredelitev pojmov „obrat“ in „nosilec 

dejavnosti poslovanja s krmo“ iz člena 3 

Uredbe (ES) št. 183/2005; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  99 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) opredelitve pojmov „zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini“, 

„karenca“, „jakost“ in „veterinarski recept“ 

iz člena 1 Direktive 2001/82/ES. 

(f) opredelitve pojmov „zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini“, 

„karenca“, „jakost“, „veterinarski recept“ 

in „premiks za izdelavo medicirane krme“ 
iz člena 1 Direktive 2001/82/ES. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Spremeniti je treba opredelitev pojma „premiks za izdelavo medicirane krme“, ker je 

mediciran premiks zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki je ustrezna farmacevtska 

oblika, prvotno odobrena za mešanje v medicirano krmo v pogojih, ki so popolnoma skladni s 

pogoji dovoljenja za promet. 

 

Predlog spremembe  100 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) opredelitve pojmov „protimikrobna 

zdravila“ in „antibiotiki“ iz uredbe (EU) 

2015/... (zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „medicirana krma“: mešanica enega ali 

več zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ali vmesnih proizvodov ter ene ali 

več krm, ki je pripravljena za neposredno 

krmljenje živali, brez nadaljnje predelave; 

(a) „medicirana krma“: mešanica zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini in 

vmesnega proizvoda ter ene ali več krm, ki 

je pripravljena za neposredno krmljenje 

živali, brez nadaljnje predelave, zaradi 

kurativnih ali preventivnih lastnosti 

zdravilne učinkovine v mešanici in zaradi 

prehranskih lastnosti prehranskega dela v 

mešanici; 

Or. fr 

Obrazložitev 

V opredelitev medicirane krme je treba obvezno vključiti njene cilje po vzoru iz Direktive 
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2001/82/ES, da se podrobneje opredelijo kurativne in preventivne lastnosti ter prehranske 

lastnosti (ki jih zagotavlja prehranski del krme).  

 

Predlog spremembe  102 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „medicirana krma“: mešanica enega ali 

več zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ali vmesnih proizvodov ter ene ali 

več krm, ki je pripravljena za neposredno 

krmljenje živali, brez nadaljnje predelave; 

(a) „medicirana krma“: mešanica zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini in 

vmesnega proizvoda ter ene ali več krm, ki 

je pripravljena za neposredno krmljenje 

živali, brez nadaljnje predelave, zaradi 

kurativnih ali preventivnih lastnosti 

zdravilne učinkovine v mešanici in zaradi 

prehranskih lastnosti prehranskega dela v 

mešanici; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  103 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „medicirana krma“: mešanica enega ali 

več zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ali vmesnih proizvodov ter ene ali 

več krm, ki je pripravljena za neposredno 

krmljenje živali, brez nadaljnje predelave; 

(a) „medicirana krma“: krma, nastala s 

proizvodnjo enega ali več zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, odobrenih 

v ta namen, ali vmesnih proizvodov ter ene 

ali več krm, ki je pripravljena za 

neposredno krmljenje živali, brez nadaljnje 

predelave; 

Or. it 

Obrazložitev 

Opredelitev medicirane krme mora pojasniti pravni status medicirane „krme“ in ne sme biti 
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omejena s pojmom „mešanja“, saj bi lahko bil preveč omejujoč. Obstajajo zlasti porajajoče 

se tehnologije, ki bi lahko omogočile zmanjšanje tveganja prenosa. 

 

Predlog spremembe  104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „medicirana krma“: mešanica enega ali 

več zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ali vmesnih proizvodov ter ene 

ali več krm, ki je pripravljena za 

neposredno krmljenje živali, brez nadaljnje 

predelave; 

(a) „medicirana krma“: rezultat 

proizvodnje enega ali več zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini ali 

vmesnih proizvodov, odobrenih za ta 

namen, skupaj z eno ali več krm, ki je 

pripravljena za neposredno krmljenje 

živali, brez nadaljnje predelave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „medicirana krma“: mešanica enega ali 

več zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ali vmesnih proizvodov ter ene 

ali več krm, ki je pripravljena za 

neposredno krmljenje živali, brez nadaljnje 

predelave; 

(a) „medicirana krma“: mešanica enega ali 

več zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ali vmesnih proizvodov ter krmne 

mešanice, ki je pripravljena za neposredno 

krmljenje živali, brez nadaljnje predelave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) „vmesni proizvod“: mešanica enega ali 

več zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ter ene ali več krm, ki je 

namenjena za proizvodnjo medicirane 

krme; 

(b) „vmesna medicirana krma“: mešanica 

enega ali več zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini ter ene ali več 

surovin, ki je namenjena za proizvodnjo 

medicirane krme; 

Or. es 

Obrazložitev 

Menimo, da je ustrezneje, če se mešanica nanaša na mešanico enega ali več zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini z eno ali več surovinami in ne z eno ali več krmami, saj je 

treba upoštevati, da uporaba besede „krma“ brez dodatne opredelitve pomeni, da je lahko 

vključena katera koli vrsta krme, z dodatki itd. 

 

Predlog spremembe  107 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) „vmesni proizvod“: mešanica enega ali 

več zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ter ene ali več krm, ki je 

namenjena za proizvodnjo medicirane 

krme; 

(b) „vmesna medicirana krma“: krma, 

pripravljena z mešanjem enega ali več 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 

odobrenih v ta namen, ter ene ali več krm, 

ki je namenjena za proizvodnjo medicirane 

krme; 

Or. it 

Obrazložitev 

Opredelitev iz predloga Komisije je dvoumna in jo je treba pojasniti. 

 

Predlog spremembe  108 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka f 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) „nosilec dejavnosti poslovanja s 

krmo“: katera koli fizična ali pravna 

oseba, odgovorna za zagotavljanje, da se v 

okviru dejavnosti poslovanja s krmo pod 

njenim nadzorom izpolnjujejo zahteve iz 

te uredbe; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) „nosilec dejavnosti poslovanja s krmo“: 

katera koli fizična ali pravna oseba, 

odgovorna za zagotavljanje, da se v okviru 

dejavnosti poslovanja s krmo pod njenim 

nadzorom izpolnjujejo zahteve iz te 

uredbe; 

(f) „nosilec dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo“: katera koli fizična ali 

pravna oseba, odgovorna za zagotavljanje, 

da se v okviru dejavnosti poslovanja s 

krmo pod njenim nadzorom izpolnjujejo 

zahteve iz te uredbe, vključno s posredniki 

in rejci, ki uporabljajo medicirano krmo, 

namenjeno za živali v njihovi lasti; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Dodati bi bilo treba dve opredelitvi, tako za proizvajalca medicirane krme kot za posrednika. 

 

Predlog spremembe  110 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) „nosilec dejavnosti poslovanja s krmo“: 

katera koli fizična ali pravna oseba, 

(f) „nosilec dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo“: katera koli fizična ali 
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odgovorna za zagotavljanje, da se v okviru 

dejavnosti poslovanja s krmo pod njenim 

nadzorom izpolnjujejo zahteve iz te 

uredbe; 

pravna oseba, odgovorna za zagotavljanje, 

da se v okviru dejavnosti poslovanja s 

krmo pod njenim nadzorom izpolnjujejo 

zahteve iz te uredbe, vključno s posredniki 

in rejci, ki uporabljajo medicirano krmo, 

namenjeno za živali v njihovi lasti; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „distributer“: kateri koli nosilec 

dejavnosti poslovanja s krmo, ki imetniku 

živali dobavlja medicirano krmo, pakirano 

in pripravljeno za uporabo; 

(g) „distributer“: kateri koli nosilec 

dejavnosti poslovanja s krmo, ki drugim 

distributerjem in neposredno imetniku 

živali dobavlja medicirano krmo, pakirano 

in pripravljeno za uporabo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  112 

Norbert Erdős 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) „mobilni mešalec“: nosilec dejavnosti 

poslovanja s krmo, katerega proizvodni 

obrat je posebej opremljen tovornjak za 

proizvodnjo medicirane krme; 

črtano 

Or. hu 

Obrazložitev 

Posebej opremljen tovornjak (ki mora biti odobren) po mnenju strokovnjakov na kraju samem 

ne more zagotoviti enake homogenosti in zanesljivosti kot obrat za proizvodnjo krme, ki mora 
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biti natančen in mora izpolnjevati posebne zahteve. Zato ne podpiram proizvodnje medicirane 

krme v mobilnih mešalcih. 

 

Predlog spremembe  113 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) „mobilni mešalec“: nosilec dejavnosti 

poslovanja s krmo, katerega proizvodni 

obrat je posebej opremljen tovornjak za 

proizvodnjo medicirane krme; 

(h) „mobilni mešalec“: nosilec dejavnosti 

poslovanja s krmo z eno ali več seti 

mobilne opreme za mešanje za 

proizvodnjo medicirane krme na 

kmetijskem gospodarstvu; 

Or. en 

Obrazložitev 

Poleg tovornjakov obstaja tudi oprema, ko jo vleče na primer traktor. 

 

Predlog spremembe  114 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) „mešalec na kmetijskem gospodarstvu“: 

nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvaja medicirano krmo na 

gospodarstvu, kjer se bo ta uporabila. 

(i) „mešalec na kmetijskem gospodarstvu“: 

nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvaja medicirano krmo na kmetijskih 

gospodarstvih za živali, ki so namenjene 

proizvodnji živil, v njegovi lasti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Julie Girling 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) „protimikrobno zdravilo“: zdravilna 

učinkovina sintetičnega ali naravnega 

izvora, ki pri živalih ali ljudeh uničuje 

mikroorganizme, zavira njihovo rast ali 

zmožnost razmnoževanja. Protimikrobna 

zdravila vključujejo protibakterijska 

zdravila, protivirusna in protiglivična 

zdravila ter antiprotozoike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) „protimikrobna zdravila“ pomenijo 

vsako sestavino z neposrednim učinkom 

na mikroorganizme, ki se uporablja za 

zdravljenje ali preprečevanje okužb. 

Protimikrobna zdravila vključujejo 

protibakterijska, protivirusna in 

protiglivična zdravila ter antiprotozoike. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev protimikrobnih zdravil bi bilo treba spremeniti, da bi jasno izražala in pojasnila 

obseg in področje uporabe te pomembne kategorije (pri čemer je treba upoštevati tudi, da 

problem razvoja odpornosti ni povezan le s protibakterijskimi zdravili, temveč tudi drugimi 

snovmi, ki so naštete v zgornji opredelitvi). Navedeno opredelitev so oktobra 2012 sprejeli 

vodje agencij za zdravila. 

 

Predlog spremembe  117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) „protimikrobna zdravila“: splošen 

izraz za vsako sestavino z neposrednim 

učinkom na mikroorganizme, ki se 

uporablja za zdravljenje ali preprečevanje 

okužb; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  118 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) „antibiotik“: protibakterijsko 

zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje 

bakterijskih okužb; 

Or. en 

Obrazložitev 

To opredelitev je treba razlikovati od širše opredelitve „protimikrobnih zdravil“, ki 

vključujejo tudi protivirusna in protiglivična zdravila ter antiprotozoike. 

 

Predlog spremembe  119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ic) „zdravila proti parazitom“: zdravila, 

ki se uporabljajo pri zdravljenju 

parazitskih bolezni z različno etiologijo; 
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Or. ro 

 

Predlog spremembe  120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (id) „navzkrižna kontaminacija“: 

kontaminacija, ki je posledica navedenega 

prenosa ali prenosa kakršne koli 

nenamerne snovi v krmo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  121 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ie) „preventivno zdravljenje 

(profilaksa)“: zdravljenje živali ali 

skupine živali, preden se pojavijo klinični 

znaki bolezni, da se prepreči izbruh 

bolezni ali okužba; 

Or. en 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“ je bilo treba natančno ločiti različne vrste 

zdravljenja. Navedeno opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno 

uporabo zdravil pri živalih. 

 

Predlog spremembe  122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ie) „preventivno zdravljenje 

(profilaksa)“: zdravljenje živali ali 

skupine živali, preden se pojavijo klinični 

znaki bolezni, da se prepreči izbruh 

bolezni ali okužba; 

Or. en 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“. 

 

Predlog spremembe  123 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ie) „preventivno zdravljenje 

(profilaksa)“: zdravljenje živali ali 

skupine živali, preden se pojavijo klinični 

znaki bolezni, da se prepreči izbruh 

bolezni ali okužba; 

Or. en 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“ je bilo treba natančno ločiti različne vrste 

zdravljenja. Navedeno opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno 

uporabo zdravil pri živalih. (Če bo opredelitev uvedena v uredbo o zdravilih za uporabo v 

veterinarski medicini, bi morda bilo primerno uvesti navzkrižno povezavo s to uredbo). 

 

Predlog spremembe  124 

Nicola Caputo 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ie) „preventivno zdravljenje 

(profilaksa)“: zdravljenje živali ali 

skupine živali, preden se pojavijo klinični 

znaki bolezni, da se prepreči izbruh 

bolezni ali okužba; 

Or. it 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“ je bilo treba natančno ločiti različne vrste 

zdravljenja. Navedeno opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno 

uporabo zdravil pri živalih. 

 

Predlog spremembe  125 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ie) „preprečevanje bolezni“: zdravljenje 

skupine živali brez kliničnih znakov 

bolezni; 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe za razlikovanje med uporabo profilakse in metafilakse. 

 

Predlog spremembe  126 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i f (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (if) „kontrolno zdravljenje (metafilaksa)“: 

zdravljenje skupine živali po tem, ko je 

bila za del skupine postavljena klinična 

diagnoza bolezni, da bi se klinično bolne 

živali zdravile in bi se omejilo širjenje 

bolezni na živali, ki so v tesnem stiku in v 

nevarnosti ter ki so mogoče že bile 

(subklinično) okužene; 

Or. en 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“ je bilo treba natančno ločiti različne vrste 

zdravljenja. Navedeno opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno 

uporabo zdravil pri živalih. 

 

Predlog spremembe  127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (if) „kontrolno zdravljenje (metafilaksa)“: 

zdravljenje skupine živali po tem, ko je 

bila za del skupine postavljena klinična 

diagnoza bolezni, da bi se klinično bolne 

živali zdravile in bi se omejilo širjenje 

bolezni na živali, ki so v tesnem stiku in v 

nevarnosti ter ki so mogoče že bile 

okužene; 

Or. en 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“. 
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Predlog spremembe  128 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (if) „kontrolno zdravljenje (metafilaksa)“: 

zdravljenje skupine živali po tem, ko je 

bila za del skupine postavljena klinična 

diagnoza bolezni, da bi se klinično bolne 

živali zdravile in bi se omejilo širjenje 

bolezni na živali, ki so v tesnem stiku in v 

nevarnosti in ki so mogoče že bile 

subklinično okužene; 

Or. it 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“ je bilo treba natančno ločiti različne vrste 

zdravljenja. Navedeno opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno 

uporabo zdravil pri živalih. 

 

Predlog spremembe  129 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (if) „skupinsko zdravljenje (metafilaksa)“: 

zdravljenje skupine živali, vključno s 

posameznimi klinično zdravimi živalmi, za 

katere se domneva, da so okužene, po tem, 

ko je bila za del skupine postavljena 

klinična diagnoza bolezni, da bi se 

klinično bolne živali zdravile in bi se 

omejilo širjenje bolezni na živali, ki so v 

tesnem stiku in v nevarnosti ter ki so 

mogoče že bile (subklinično) okužene; 

Or. en 
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Predlog spremembe  130 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (if) „kontrolno zdravljenje (metafilaksa)“: 

zdravljenje skupine živali po tem, ko je 

bila za del skupine postavljena klinična 

diagnoza bolezni, da bi se klinično bolne 

živali zdravile in bi se omejilo širjenje 

bolezni na živali, ki so v tesnem stiku in v 

nevarnosti ter ki so mogoče že bile 

(subklinično) okužene; 

Or. en 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“ je bilo treba natančno ločiti različne vrste 

zdravljenja. Navedeno opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno 

uporabo zdravil pri živalih. (Če bo opredelitev uvedena v uredbo o zdravilih za uporabo v 

veterinarski medicini, bi morda bilo primerno uvesti navzkrižno povezavo s to uredbo). 

 

Predlog spremembe  131 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ig) „kurativno (terapevtsko) zdravljenje“: 

zdravljenje bolne živali ali skupine živali, 

ko je bila postavljena diagnoza bolezni ali 

okužbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“ je bilo treba natančno ločiti različne vrste 
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zdravljenja. Navedeno opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno 

uporabo zdravil pri živalih. 

 

Predlog spremembe  132 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ig) „kurativno (terapevtsko) zdravljenje“: 

zdravljenje bolne živali ali skupine živali, 

ko je bila postavljena diagnoza bolezni ali 

okužbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Jasno je treba opredeliti, ali se uporaba medicirane krme navaja kot „zdravljenje“ 

(kurativna/terapevtska raba) ali „metafilaksa“ (kontrolno zdravljenje). Predlagano 

opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno uporabo zdravil pri 

živalih. (Če bo opredelitev uvedena v uredbo o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, 

bi morda bilo primerno uvesti navzkrižno povezavo s to uredbo). 

 

Predlog spremembe  133 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ig) „kurativno (terapevtsko) zdravljenje“: 

zdravljenje bolne živali ali skupine živali, 

ko je bila postavljena diagnoza bolezni ali 

okužbe. 

Or. it 

Obrazložitev 

Za pojasnitev izraza „preventivna uporaba“ je bilo treba natančno ločiti različne vrste 
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zdravljenja. Navedeno opredelitev je maja 2013 sprejela Evropska platforma za odgovorno 

uporabo zdravil pri živalih. 

 

Predlog spremembe  134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ih) „proizvajalec medicirane krme“: 

kateri koli nosilec dejavnosti poslovanja s 

krmo, ki proizvaja medicirano krmo; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Dodati bi bilo treba dve opredelitvi, tako za proizvajalca medicirane krme kot za posrednika. 

 

Predlog spremembe  135 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ih) „proizvajalec medicirane krme“: 

kateri koli nosilec dejavnosti poslovanja s 

krmo, ki proizvaja medicirano krmo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i i (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ii) „posrednik“: katera koli oseba, ki 

izvaja dejavnost prodaje ali kupovanja 

medicirane krme, razen distribucije 

medicirane krme, ne posega v fizično 

sestavo krme in se pogaja o cenah 

samostojno ali v imenu druge fizične ali 

pravne osebe; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Dodati bi bilo treba dve opredelitvi, tako za proizvajalca medicirane krme kot za posrednika. 

 

Predlog spremembe  137 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka i i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ii) „posrednik“: katera koli oseba, ki 

izvaja dejavnost prodaje ali kupovanja 

medicirane krme, razen distribucije 

medicirane krme, ne posega v fizično 

sestavo krme in se pogaja o cenah 

samostojno ali v imenu druge fizične ali 

pravne osebe; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  138 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 
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medicirano krmo in vmesne proizvode 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg v skladu s Prilogo I. 

medicirano krmo in vmesne proizvode 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg v skladu s Prilogo I. Imetnikom 

živali za proizvodnjo živil ni dovoljeno, da 

sami pripravljajo medicirano krmo, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 

medicirano krmo in vmesne proizvode 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg v skladu s Prilogo I. 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 

medicirano krmo in vmesne proizvode 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg v skladu z zahtevami iz Priloge I. To 

ne velja za kmetijska gospodarstva, ki z 

medicirano krmo, proizvedeno na 

kmetijskem gospodarstvu, krmijo svoje 

lastne živali v skladu s členom 16. 

Or. de 

Obrazložitev 

Pri uporabi Priloge I je treba razlikovati med industrijskimi proizvajalci in kmetijskimi 

gospodarstvi. Postopek odobritve in registracije iz Uredbe (ES) št. 183/2005 mora upoštevati 

posebnosti primarne proizvodnje. Za te obrate, ki takšne krme ne dajejo v promet, temveč jo 

zgolj proizvajajo za svoje lastne živali v skladu z veterinarskimi recepti, zadostujejo določila 

člena 16 o uporabi medicirane krme. 

 

Predlog spremembe  140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 

medicirano krmo in vmesne proizvode 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg v skladu s Prilogo I. 

Nosilci dejavnosti poslovanja z medicirano 

krmo medicirano krmo in vmesne 

proizvode proizvajajo, skladiščijo, 

prevažajo in dajejo na trg v skladu s 

Prilogo I. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Obveznosti iz poglavja II niso sorazmerne, saj jih bodo rejci, ki zgolj uporabljajo medicirano 

krmo pri svojih živalih, tehnično težko izvajali. Vseeno bodo morali uporabljati posebne 

določbe za uporabo takšne krme skladno s členom 16. 

 

Predlog spremembe  141 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 

medicirano krmo in vmesne proizvode 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg v skladu s Prilogo I. 

Nosilci dejavnosti poslovanja z medicirano 

krmo medicirano krmo in vmesne 

proizvode proizvajajo, skladiščijo, 

prevažajo in dajejo na trg v skladu s 

Prilogo I. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  142 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 

medicirano krmo in vmesne proizvode 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg v skladu s Prilogo I. 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 

medicirano krmo in vmesne proizvode 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) 
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št. 183/2005 in Uredbe št. 767/2009 ter 

dodatnimi zahtevami iz prilog I in III te 

uredbe. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  143 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Država članica lahko uvede nacionalne 

določbe, ki prepovedujejo ali urejajo 

mobilne mešalce na njenem ozemlju. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker lahko mobilni mešalci predstavljajo morebitna tveganja z vidika prenosa ter 

epidemiološka tveganja (glede na to, da je medicirana krma namenjena zdravljenju bolnih 

živali in bi zato mobilni mešalci/mobilna vozila lahko prenašala bolezni z enega na drugo 

kmetijsko gospodarstvo). Dosedanje izkušnje z mobilnimi mešalci vključujejo okoliščine, v 

katerih se mešalci uporabljajo predvsem preventivno, zato ne predstavljajo najslabših možnih 

primerov. 

 

Predlog spremembe  144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Država članica lahko uvede omejitve, 

ki ji na njenem ozemlju omogoča 

prepoved ali ureditev uporabe mobilnih 

mešalcev za krmo. 

Or. fr 
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Obrazložitev 

Nadzor rejcev je zelo zapleten, zlasti v primeru izvajanja dejavnosti na ozemlju več držav 

članic (čezmejna dejavnost). 

 

Predlog spremembe  145 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Država članica lahko uvede omejitve, 

ki ji na njenem ozemlju omogoča 

prepoved ali ureditev uporabe mobilnih 

mešalcev za krmo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  146 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Treba je poskrbeti, da bodo zahteve za 

ravnanje z medicirano krmo, ki jih 

nosilcem dejavnosti poslovanja s krmo 

nalagajo uredba in izpeljana zakonodaja, 

izvedljive in praktične.  

Or. de 

 

Predlog spremembe  147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Z odstopanjem od odstavka 1 določbe 

poglavja II ne veljajo za rejce, ki zgolj 

uporabljajo medicirano krmo za svoje 

živali. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Države članice morajo imeti možnost prepovedati ali zakonsko urediti uporabo mobilnih 

mešalnikov za krmo. Ta oprema namreč ne zagotavlja homogene porazdelitve zdravilne 

učinkovine oz. zdravilnih učinkovin po celotni seriji proizvedene medicirane kreme. 

Homogenost serije pa je osnovni dejavnik kakovosti pri ravnanju z živalmi. 

 

Predlog spremembe  148 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Z odstopanjem od odstavka 1 določbe 

poglavja II ne veljajo za rejce, ki zgolj 

uporabljajo medicirano krmo za svoje 

živali. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  149 

Ulrike Müller 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, vzpostavijo, izvajajo in 

ohranjajo stalne pisne postopke, ki 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, vzpostavijo, izvajajo in 

ohranjajo stalne pisne postopke, ki 
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temeljijo na sistemu analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (v nadaljnjem 

besedilu: „HACCP“), kot je določeno v 

Uredbi (ES) št. 183/2005. 

temeljijo na sistemu analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (v nadaljnjem 

besedilu: „HACCP“), kot je določeno v 

Uredbi (ES) št. 183/2005. Mešanice krme 

in zdravil, odobrene za peroralno 

uporabo, ki so proizvedene za takojšnje 

dajanje zdravil na kmetijskem 

gospodarstvu, so izvzete iz pisnega 

postopka. 

Or. de 

Obrazložitev 

Postopki dokumentiranja v skladu s HACCP bi bili za kmete stroškovno nesprejemljivi in zato 

nesorazmerni. 

 

Predlog spremembe  150 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, vzpostavijo, izvajajo in 

ohranjajo stalne pisne postopke, ki 

temeljijo na sistemu analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (v nadaljnjem 

besedilu: „HACCP“), kot je določeno v 

Uredbi (ES) št. 183/2005. 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, vzpostavijo, izvajajo in 

ohranjajo stalne pisne postopke, ki 

temeljijo na sistemu analize tveganj in 

kritičnih nadzornih točk (v nadaljnjem 

besedilu: „HACCP“), kot je določeno v 

Uredbi (ES) št. 183/2005. Že uveljavljeni 

nadzorni sistemi za mešalce na kmetijskih 

gospodarstvih se lahko obdržijo, če je 

zagotovljeno, da se upoštevajo načela 

HACCP. 

Or. de 

Obrazložitev 

Primarni proizvajalci krme so načela HACCP glede vodenja evidenc izpolnili že v okviru 

izvajanja Uredbe (ES) št. 183/2005. Te evidence bi moralo biti mogoče uporabljati še naprej. 



 

PE560.826v01-00 60/150 AM\1066386SL.doc 

SL 

 

Predlog spremembe  151 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

proizvajajo samo iz zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, odobrenih za namen 

proizvajanja medicirane krme v skladu s 

pogoji iz Direktive 2001/82/ES. 

1. Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

proizvajajo samo iz mediciranih 

premiksov, odobrenih za namen 

proizvajanja medicirane krme v skladu s 

pogoji iz Direktive 2001/82/ES (ali 

ustrezna povezava na novo uredbo). 

Or. en 

Obrazložitev 

Priporoča se uporaba izraza „medicirani premiksi“ (glej utemeljitev v predlogu spremembe 5 

zgoraj). 

 

Predlog spremembe  152 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) je zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini vključeno v krmo v skladu s 

Prilogo II; 

(a) je mediciran premiks ali vmesni 

proizvod vključen v krmo v skladu s 

pogoji, kot so določeni na receptu 

lečečega veterinarja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je jasno določiti, da mora proizvajalec natančno upoštevati navodila na receptu 

lečečega veterinarja. 
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Predlog spremembe  153 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) se medicirana krma proizvaja v skladu 

z ustreznimi pogoji iz povzetka glavnih 

značilnosti zdravila iz člena 14 Direktive 

2001/82/ES v zvezi z zdravili za uporabo v 

veterinarski medicini, ki se vključijo v 

medicirano krmo; 

(b) se medicirana krma proizvaja v skladu 

z ustreznimi pogoji z recepta lečečega 

veterinarja in iz povzetka glavnih 

značilnosti zdravila iz členov... Uredbe 

(EU) 2015/… (zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini) v zvezi z zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini, ki se 

vključijo v krmo; 

Or. en 

Obrazložitev 

Poleg točke 2.(a) je treba v točki 2.(b) poudariti, da je treba upoštevati recept in povzetek 

glavnih značilnosti zdravila (to je pomembno z vidika spoštovanja pogojev dovoljenja, pod 

katerimi je bil premiks ocenjen in odobren z vidika varne in učinkovite uporabe). 

 

Predlog spremembe  154 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) se medicirana krma proizvaja v skladu 

z ustreznimi pogoji iz povzetka glavnih 

značilnosti zdravila iz člena 14 Direktive 

2001/82/ES v zvezi z zdravili za uporabo v 

veterinarski medicini, ki se vključijo v 

medicirano krmo; 

(b) se medicirana krma proizvaja v skladu 

z ustreznimi pogoji iz povzetka glavnih 

značilnosti zdravila iz člena 14 Direktive 

2001/82/ES v zvezi z zdravili za uporabo v 

veterinarski medicini, ki se vključijo v 

medicirano krmo; to vključuje zlasti 

določbe o medsebojnem delovanju zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini in 

krme, ki bi ogrožalo varnost ali 

učinkovitost medicirane krme; 

Or. it 
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Predlog spremembe  155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) se medicirana krma proizvaja v skladu 

z ustreznimi pogoji iz povzetka glavnih 

značilnosti zdravila iz člena 14 Direktive 

2001/82/ES v zvezi z zdravili za uporabo v 

veterinarski medicini, ki se vključijo v 

medicirano krmo; 

(b) se medicirana krma proizvaja v skladu 

z ustreznimi pogoji iz povzetka glavnih 

značilnosti zdravila iz člena 14 Direktive 

2001/82/ES v zvezi z zdravili za uporabo v 

veterinarski medicini, ki se vključijo v 

medicirano krmo; to vključuje zlasti 

določbe glede medsebojnega delovanja 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

in krme, ki bi lahko ogrožalo varnost ali 

učinkovitost medicirane krme; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) ni možnosti za medsebojno delovanje 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini in krme, ki bi ogrožalo varnost 

ali učinkovitost medicirane krme; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  157 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) ni možnosti za medsebojno delovanje 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini in krme, ki bi ogrožalo varnost 

ali učinkovitost medicirane krme; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  158 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) se krmni dodatek, za katerega je v 

zadevni odobritvi določena najvišja 

vsebnost, ne vključi v medicirano krmo, če 

se že uporablja kot zdravilna učinkovina v 

zdravilu za uporabo v veterinarski 

medicini. 

(d) kokcidiostatiki ali histomonostatiki 

niso prisotni v krmi, ki se uporablja za 

proizvodnjo medicirane krme, če so 

prisotni tudi kot zdravilna učinkovina v 

zdravilu za uporabo v veterinarski 

medicini. Proizvajalec za druge krmne 

dodatke, s katerimi pripravlja medicirano 

krmo, za nasvet v zvezi z združljivostjo ter 

morebitnimi učinki na varnost in 

učinkovitost končne medicirane krme 

zaprosi veterinarja ter upošteva njihovo 

morebitno prisotnost v krmi, ki se 

uporablja za proizvodnjo medicirane 

krme, še zlasti v tistih primerih, ko so 

prisotni tudi kot zdravilna učinkovina v 

mediciranem premiksu; 

Or. en 

Obrazložitev 

Končna medicirana krma mora biti proizvedena na podlagi veterinarskega recepta/nasveta, 

še zlasti, kadar je odobreno tveganje sočasne uporabe snovi, saj lahko krmni dodatki (kot so 

na primer kokcidiostatiki) in snovi, odobrene kot zdravila za uporabo v veterinarski medicini, 

predstavljajo tveganje za nezdružljivost z učinkom na varnost in učinkovitost. 
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Predlog spremembe  159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) skupna vsebnost učinkovine v 

medicirani krmi ne presega najvišje 

vsebnosti, določene v povzetku glavnih 

značilnosti zdravila in na receptu za 

zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini, če je zdravilna učinkovina 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini enaka učinkovini v krmnem 

dodatku, ki ga vsebuje zadevna krma; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka d b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) je krma, ki se uporablja za 

proizvodnjo medicirane krme, skladna z 

vsemi zadevnimi pogoji zakonodaje EU, ki 

se nanaša na krmo za živali; 

Or. en 

Obrazložitev 

Krma, ki se vključi v mediciran premiks – zdravilo za uporabo v veterinarski medicini –, mora 

biti ustrezne kakovosti, poleg tega pa je treba upoštevati tudi pogoje, skladne z veljavnimi 

pravnimi določili na tem področju. 

 

Predlog spremembe  161 

Stanislav Polčák 

 



 

AM\1066386SL.doc 65/150 PE560.826v01-00 

 SL 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka d c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (dc) je medicirana krma proizvedena v 

skladu s pravili, določenimi v povzetku 

glavnih značilnosti zdravila, tako da je 

zagotovljena njena stabilnost v 

predpisanem obdobju zdravljenja; 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je zagotoviti stabilnost končne medicirane krme z določenim vključenim mediciranim 

premiksom (za katerega je bilo ugotovljeno točno obdobje stabilnosti po mešanju na podlagi 

ocenjenih parametrov v postopku pridobitve dovoljenja za promet), ki se mora prav tako 

ujemati z obdobjem zdravljenja, kot ga predpiše lečeči veterinar. 

 

Predlog spremembe  162 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo medicirano krmo, zagotovijo 

homogeno vključitev zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini ali vmesnega 

proizvoda v krmo. 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo, ki proizvajajo 

medicirano krmo, zagotovijo homogeno 

vključitev zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini ali vmesnega 

proizvoda v krmo. 

 Nosilci dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo, ki proizvajajo vmesne 

proizvode, zagotovijo homogeno vključitev 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini v krmo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

določi merila za homogeno vključitev 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

v medicirano krmo ali v vmesni proizvod, 

ob upoštevanju posebnih lastnosti zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini ter 

tehnologije mešanja. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 20(2). 

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

določi merila za homogeno vključitev 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

v medicirano krmo ali v vmesni proizvod, 

ob upoštevanju posebnih lastnosti zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini ter 

tehnologije proizvodnje (mešanje, 

brizganje itd.). Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 20(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

določi merila za homogeno vključitev 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

v medicirano krmo ali v vmesni proizvod, 

ob upoštevanju posebnih lastnosti zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini ter 

tehnologije mešanja. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 20(2). 

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 

določi merila za homogeno vključitev 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

v medicirano krmo ali v vmesni proizvod, 

ob upoštevanju posebnih lastnosti zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini ter 

tehnologije proizvodnje. Ti izvedbeni akti 

se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 20(2). 

Or. it 

 

Predlog spremembe  165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 

členoma 3 in 4 z namenom preprečevanja 

prenosa. 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 

op. p.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  166 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 

členoma 3 in 4 z namenom preprečevanja 

prenosa. 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 

členoma 3 in 4 z namenom preprečevanja 

prenosa v skladu z načelom „tako nizko, 

kakor je to mogoče doseči z uporabo 

razumnih ukrepov“, da se preprečijo 

tveganja za zdravje živali in ljudi ter za 

okolje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 
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členoma 3 in 4 z namenom preprečevanja 

prenosa. 

členoma 3 in 4 z namenom zmanjšanja 

prenosa na najmanjšo možno mero. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 

členoma 3 in 4 z namenom preprečevanja 

prenosa. 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 

členoma 3 in 4 z namenom zmanjšanja 

prenosa na najmanjšo možno mero. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 

členoma 3 in 4 z namenom preprečevanja 

prenosa. 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo in dajejo 

na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, uporabljajo ukrepe v skladu s 

členoma 3 in 4 z namenom preprečevanja 

prenosa ali omejevanja ravni na vrednosti, 

ki jih določi Evropska agencija za varnost 

hrane. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 
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Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  172 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo mejnih 

vrednosti za prenos posameznih zdravilnih 

učinkovin v primeru tveganja za zdravje 

živali ali ljudi ali za okolje na podlagi 

ocen tveganja, ki jih opravi Evropska 
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agencija za varnost hrane. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

zgornjih mejnih vrednosti za sledi 

zdravilnih učinkovin v neciljni krmi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  174 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

najvišjih mejnih vrednosti za sledi 

zdravilnih učinkovin v neciljni krmi. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  175 

Norbert Erdős 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin. Mejne vrednosti temeljijo na 

mnenju Evropske agencije za varnost 

hrane. 

Or. hu 

 

Predlog spremembe  176 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 19 v zvezi z določitvijo posebnih 

mejnih vrednosti za prenos zdravilnih 

učinkovin, da se preprečijo tveganja za 

zdravje živali in ljudi ter za okolje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  177 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Komisija določi posebne mejne 

vrednosti za prenos posameznih učinkovin 

na podlagi znanstvene ocene tveganja, ki 

jo izvede Evropska agencija za varnost 

hrane. 

Or. it 
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Predlog spremembe  178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek -2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če posebne mejne vrednosti za prenos 

posamezne zdravilne učinkovine niso 

določene, se uporabljajo naslednje mejne 

vrednosti za prenos: 

črtano 

(a) 1 % zdravilne učinkovine v zadnji 

seriji medicirane krme ali vmesnega 

proizvoda, ki se proizvede pred 

proizvodnjo neciljne krme; 

 

(b) 3 % zdravilne učinkovine v zadnji 

seriji medicirane krme ali vmesnega 

proizvoda, ki se proizvede pred 

proizvodnjo neciljne krme. 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če posebne mejne vrednosti za prenos 

posamezne zdravilne učinkovine niso 

določene, se uporabljajo naslednje mejne 

vrednosti za prenos: 

Če posebne mejne vrednosti za prenos 

posamezne zdravilne učinkovine niso 

določene, se uporablja mejna vrednost za 

prenos v višini 3 % zdravilne učinkovine v 

zadnji seriji medicirane krme ali 

vmesnega proizvoda, proizvedenega pred 

proizvodnjo neciljne krme. 

Or. en 
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Predlog spremembe  180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Mejne vrednosti za prenos za posamezne 

zdravilne učinkovine, ki še niso bile 

določene, se določijo z znanstveno oceno 

tveganja, ki jo opravi Evropska agencija 

za varnost hrane (EFSA). 

  

Or. en 

 

Predlog spremembe  181 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) 1 % zdravilne učinkovine v zadnji 

seriji medicirane krme ali vmesnega 

proizvoda, ki se proizvede pred 

proizvodnjo neciljne krme; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  182 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za protimikrobne zdravilne učinkovine: 

1 % zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

(a) za protimikrobne zdravilne učinkovine: 

0,1 % zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 
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krme; krme; 

Or. en 

Obrazložitev 

Nepotrebno izpostavljenost zdravilnim učinkovinam je treba kar se da omejiti. 1 del zdravilne 

učinkovine na 100 je veliko, če upoštevamo, da je zdravilna učinkovina zgolj majhen delež 

količine zdravila. To je mogoče doseči s čiščenjem proizvodnih linij, njihovim ločevanjem na 

protimikrobne in neprotimikrobne ter predpakiranjem odmerkov in ovoji odmerkov. Zdravilne 

učinkovine je mogoče zaznati v prsti in vodi pri stopnji μg na kg, torej zaznavanje 1 g na 1000 

g krme (0,1 %) ne bi smelo predstavljati težave. 

 

Predlog spremembe  183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za protimikrobne zdravilne učinkovine: 

1 % zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

krme; 

(a) za protimikrobne zdravilne učinkovine: 

2 % zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

krme; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  184 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za protimikrobne zdravilne učinkovine: 

1 % zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

krme; 

(a) za učinkovine s potencialom za 

selekcioniranje odpornosti: 1% zdravilne 

učinkovine v zadnji seriji medicirane krme 

ali vmesnega proizvoda, ki se proizvede 

pred proizvodnjo neciljne krme; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Pojem „protimikroben“ je treba razširiti na vse učinkovine, ki bi lahko povečevale odpornost 

s selekcijo (protimikrobna zdravila in tudi zdravila proti parazitom (zdravila proti zunanjim 

in notranjim parazitom) imajo takšen potencial in lahko vzbujajo zaskrbljenost tako v 

veterinarski medicini in pri zdravljenju bolezni živali kot tudi pri izbranih zoonotskih 

bakterijah/parazitih, ki so pomembni za humano medicino). 

 

Predlog spremembe  185 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za druge zdravilne učinkovine: 3 % 

zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

krme. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je vključeno v predlog spremembe odstavka 2 – pododstavka 2 – uvodni del 

 

Predlog spremembe  186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za druge zdravilne učinkovine: 3 % 

zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

krme. 

(b) za druge zdravilne učinkovine: 1 % 

najvišje odobrene vsebnosti zdravilne 

učinkovine v zadnji seriji medicirane krme 

ali vmesnega proizvoda, ki se proizvede 

pred proizvodnjo neciljne krme za krmo v 

karenci in za krmo za „živali, ki stalno 

proizvajajo hrano“. 

Or. en 
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Predlog spremembe  187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za druge zdravilne učinkovine: 3 % 

zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

krme. 

(b) za druge zdravilne učinkovine: 4 % 

zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

krme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  188 

Norbert Erdős 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za druge zdravilne učinkovine: 3 % 

zdravilne učinkovine v zadnji seriji 

medicirane krme ali vmesnega proizvoda, 

ki se proizvede pred proizvodnjo neciljne 

krme. 

(b) za druge zdravilne učinkovine: 3 % 

največjega dovoljenega odmerka zdravilne 

učinkovine v medicirani krmi ali vmesnem 

proizvodu, ki se proizvede pred 

proizvodnjo neciljne krme. 

Or. hu 

Obrazložitev 

Zahtevam popolno uskladitev najvišjih mejnih vrednosti za zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki se nanašajo na neciljno krmo. Osnova za izračun morajo biti 3 % največjega 

dovoljenega odmerka in ne 3 % zadnje serije. 

 

Predlog spremembe  189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija in države članice v državah 

članicah, kjer bi bilo znižanje na te ravni 

težavno, spodbujajo morebitne vire 

financiranja za zagotavljanje pomoči 

kmetom pri doseganju teh ciljev, na 

primer iz Evropskega kmetijskega 

jamstvenega sklada ali programa javnega 

zdravja EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Komisija je pristojna za sprejemanje 

izvedbenih aktov, s katerimi vzpostavi 

merila za: 

 – opredelitev serije skladno s tem členom; 

 – metode analize, ki jih uporabljajo 

nosilci dejavnosti poslovanja z medicirano 

krmo; 

 – vzorčenje in analizo, ki ju izvajajo 

nosilci dejavnosti poslovanja z medicirano 

krmo in pristojni organi, da se zagotovi 

skladnost s posameznimi omejitvami 

prenosa. 

 Komisija sprejme te izvedbene akte v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 20(2). 

Or. fr 

Obrazložitev 

La définition du terme « lot » est très importante pour assurer une application harmonisée de 

cette disposition. En particulier, le fait, de pouvoir définir un lot comme l'ensemble des unités 
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fabriquées dans un laps de temps donné, pourrait en pratique conduire à permettre une 

dilution de la présence résiduelle de substances médicamenteuses due à la contamination 

croisée.Il serait également nécessaire de permettre à la Commission de fixer les modalités de 

prélèvement et les analyses à effectuer (lieux de prélèvement).La Commission doit pouvoir 

fixer ces modalités par acte d’exécution. 

 

Predlog spremembe  191 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Komisija je pristojna za sprejemanje 

izvedbenih aktov, s katerimi vzpostavi 

merila za: 

 – opredelitev serije skladno s tem členom; 

 – metode analize, ki jih uporabljajo 

nosilci dejavnosti poslovanja z medicirano 

krmo; 

 – vzorčenje in analizo, ki ju izvajajo 

nosilci dejavnosti poslovanja z medicirano 

krmo in pristojni organi, da se zagotovi 

skladnost s posameznimi omejitvami 

prenosa. 

 Komisija sprejme te izvedbene akte v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 20(2). 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c. Izvedbeni akt določa podroben 

koledarski načrt, v katerem so po 

prednostnem vrstnem redu navedene 

različne zdravilne učinkovine, za katere je 
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treba sprejeti posebne omejitve prenosa. 

Pri pripravi seznama se Komisija 

posvetuje z Evropsko agencijo za varnost 

hrane in Evropsko agencijo za zdravila. 

 Do [Urad za publikacije prosimo, da 

vstavi datum, in sicer [24] mesecev od 

datuma začetka veljavnosti te uredbe] 

Komisija posreduje Evropskemu 

parlamentu in Svetu poročilo o vseh 

sprejetih posebnih omejitvah prenosa. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Predvideti je treba koledarski načrt za določitev prednostnega vrstnega reda za oceno 

različnih učinkovin ter pojasniti, na kakšen način bo potekalo posvetovanje z agencijami za 

ocenjevanje (Evropska agencija za varnost hrane in Evropska agencija za zdravila). O 

napredku dela na tem področju bo Komisija posredovala Evropskemu parlamentu in Svetu 

poročilo v roku dveh let po začetku veljavnosti te uredbe. 

 

Predlog spremembe  193 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c. Izvedbeni akt določa podroben 

koledarski načrt, v katerem so po 

prednostnem vrstnem redu navedene 

različne zdravilne učinkovine, za katere je 

treba sprejeti posebne omejitve prenosa. 

Pri pripravi seznama se Komisija 

posvetuje z Evropsko agencijo za varnost 

hrane in Evropsko agencijo za zdravila. 

 V roku 24 mesecev od datuma začetka 

veljavnosti te uredbe Komisija posreduje 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 

o vseh sprejetih posebnih omejitvah 

prenosa. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

lahko proizvajajo in skladiščijo, preden se 

izda recept iz člena 15. Ta določba se ne 

uporablja za mešalce na kmetijskih 

gospodarstvih ali v primeru proizvodnje 

medicirane krme ali vmesnih proizvodov 

iz zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini v skladu s členom 10 ali 11 

Direktive 2001/82/ES. 

črtano 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

lahko proizvajajo in skladiščijo, preden se 

izda recept iz člena 15. Ta določba se ne 

uporablja za mešalce na kmetijskih 

gospodarstvih ali v primeru proizvodnje 

medicirane krme ali vmesnih proizvodov 

iz zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini v skladu s členom 10 ali 11 

Direktive 2001/82/ES. 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se ne 

smejo proizvajati in skladiščiti, preden se 

izda recept iz člena 15. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 
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Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

lahko proizvajajo in skladiščijo, preden se 

izda recept iz člena 15. Ta določba se ne 

uporablja za mešalce na kmetijskih 

gospodarstvih ali v primeru proizvodnje 

medicirane krme ali vmesnih proizvodov 

iz zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini v skladu s členom 10 ali 11 

Direktive 2001/82/ES. 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

lahko proizvajajo in skladiščijo, preden se 

izda recept iz člena 15. Ta določba se ne 

uporablja za mobilne mešalce. 

Or. es 

Obrazložitev 

Ni smiselno, da se določba ne uporablja za mešalce na kmetijskih gospodarstvih, ki so 

ustrezno fizično opremljeni za izvajanje te dejavnosti, uporablja pa se za mobilne mešalce. 

 

Predlog spremembe  197 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

lahko proizvajajo in skladiščijo, preden se 

izda recept iz člena 15. Ta določba se ne 

uporablja za mešalce na kmetijskih 

gospodarstvih ali v primeru proizvodnje 

medicirane krme ali vmesnih proizvodov iz 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

v skladu s členom 10 ali 11 Direktive 

2001/82/ES. 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

lahko proizvajajo in skladiščijo, preden se 

izda recept iz člena 15. Ta določba se ne 

uporablja za mešalce na kmetijskih 

gospodarstvih in mobilne mešalce ali v 

primeru proizvodnje medicirane krme ali 

vmesnih proizvodov iz zdravil za uporabo 

v veterinarski medicini v skladu s 

členom 10 ali 11 Direktive 2001/82/ES, 

razen če je to upravičeno na podlagi 

epidemiološkega in kliničnega znanja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  198 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

lahko proizvajajo in skladiščijo, preden se 

izda recept iz člena 15. Ta določba se ne 

uporablja za mešalce na kmetijskih 

gospodarstvih ali v primeru proizvodnje 

medicirane krme ali vmesnih proizvodov iz 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

v skladu s členom 10 ali 11 Direktive 

2001/82/ES. 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

lahko proizvajajo in skladiščijo za namene, 

povezane s proizvodnjo, preden se izda 

recept iz člena 15. V takšnih primerih je 

treba vrsto in količino medicirane krme, 

ki se proizvaja ali skladišči, sporočiti 

pristojnemu organu. Ta določba se ne 

uporablja za mešalce na kmetijskih 

gospodarstvih ali mobilne mešalce ali v 

primeru proizvodnje medicirane krme ali 

vmesnih proizvodov iz zdravil za uporabo 

v veterinarski medicini v skladu s 

členom 10 ali 11 Direktive 2001/82/ES. 

Or. de 

Obrazložitev 

Vnaprejšnja proizvodnja medicirane krme ne sme povzročiti izvzetja iz zahteve za veterinarski 

recept, določene v členu 15; takšna izvzetja se lahko odobrijo samo iz razlogov, povezanih s 

proizvodnjo, npr. v izogib zamudam ali kontaminaciji. Za preprečevanje zlorab bi morali biti 

nosilci dejavnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 dolžni sporočiti naravo in količino 

medicirane krme, ki je bila proizvedena vnaprej, nadzornemu organu. 

 

Predlog spremembe  199 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Označevanje medicirane krme in 

vmesnih proizvodov je v skladu s 

členom 11(1), členoma 12 in 14 

Uredbe (ES) št. 767/2009 ter tudi s 

Prilogo III k tej Uredbi. 

1. Označevanje medicirane krme in 

vmesnih proizvodov je v skladu s členi 

11(1), 11(4), 12, 14, 15(b), 15(d), 15(e), 

15(f), 17(1)(a), 17(1)(d), 17(1)(e), 17(1)(f), 

17(2) in 17(3) Uredbe (ES) št. 767/2009 ter 

tudi s Prilogo III k tej Uredbi. 



 

AM\1066386SL.doc 83/150 PE560.826v01-00 

 SL 

Or. it 

Obrazložitev 

Za medicirano krmo in vmesne proizvode, ki so krma, se poleg zahtev glede označevanja, 

določenih v členih 11(1), 12 in 14 Uredbe (ES) št. 767/2009, uporabljajo tudi zahteve, 

določene v členih 11(4), 15 in 17 ter v Prilogi IV iste uredbe. V Prilogi III predloga Evropske 

komisije bi morale biti omenjene samo zahteve po označevanju za medicirano krmo in vmesne 

proizvode. 

 

Predlog spremembe  200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Označevanje medicirane krme in 

vmesnih proizvodov je v skladu s 

členom 11(1), členoma 12 in 14 

Uredbe (ES) št. 767/2009 ter tudi s 

Prilogo III k tej Uredbi. 

1. Označevanje medicirane krme in 

vmesnih proizvodov je v skladu s 

členom 11(1), členi 11(4), 12, 14, 15 in 17 

Uredbe (ES) št. 767/2009 ter tudi s 

Prilogo III k tej Uredbi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  201 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Označevanje medicirane krme in 

vmesnih proizvodov je v skladu s 

členom 11(1), členoma 12 in 14 

Uredbe (ES) št. 767/2009 ter tudi s 

Prilogo III k tej Uredbi. 

1. Označevanje medicirane krme in 

vmesnih proizvodov, če se ti ne uporabijo 

neposredno za krmljenje živali, je v skladu 

s členom 11(1), členoma 12 in 14 Uredbe 

(ES) št. 767/2009 ter tudi s Prilogo III k tej 

Uredbi. 

Or. de 
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Obrazložitev 

Medicirane krme, ki gre od mešalca na kmetijskem gospodarstvu neposredno k živalim, ni 

treba posebej in dodatno označevati. 

 

Predlog spremembe  202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Dovoljena odstopanja vrednosti, 

analiziranih v okviru uradnega nadzora v 

skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004, od 

vrednosti sestavin medicirane krme ali 

vmesnih proizvodov, ki so navedene na 

oznaki, so določena v Prilogi IV. 

3. Odstopanja vrednosti, analiziranih v 

okviru uradnega nadzora, od vrednosti 

sestavin medicirane krme ali vmesnih 

proizvodov, ki so navedene na oznaki, niso 

dovoljena. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  203 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Dovoljena odstopanja vrednosti, 

analiziranih v okviru uradnega nadzora v 

skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004, od 

vrednosti sestavin medicirane krme ali 

vmesnih proizvodov, ki so navedene na 

oznaki, so določena v Prilogi IV. 

3. Poleg odstopanj iz Priloge IV Uredbe 

(ES) št. 767/2009, so dovoljena odstopanja 

vrednosti, analiziranih v okviru uradnega 

nadzora v skladu z Uredbo (ES) 

št. 882/2004, od vrednosti za vsebnost 

zdravilne učinkovite medicirane krme ali 

vmesnih proizvodov, ki je navedena na 

oznaki, določena v Prilogi IV. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Dovoljena odstopanja vrednosti, 

analiziranih v okviru uradnega nadzora v 

skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004, od 

vrednosti sestavin medicirane krme ali 

vmesnih proizvodov, ki so navedene na 

oznaki, so določena v Prilogi IV. 

3. Dovoljena odstopanja vrednosti, 

analiziranih v okviru uradnega nadzora v 

skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004, od 

vrednosti sestavin ali količine zdravilnih 

učinkovin medicirane krme ali vmesnih 

proizvodov, ki so navedene na oznaki, so 

določena v Prilogi IV. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

dajejo na trg le v zapečateni embalaži ali 

posodah. Embalaža ali posode se 

zapečatijo tako, da se zalivka pri odprtju 

embalaže ali posode poškoduje in se ne 

more ponovno uporabiti. 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

dajejo na trg le v zapečateni embalaži ali 

posodah. Embalaža ali posode se 

zapečatijo tako, da se zalivka pri odprtju 

embalaže ali posode poškoduje in se ne 

more ponovno uporabiti. Predvideti je 

treba ustrezna odstopanja od te zahteve za 

primere, ko njeno izpolnjevanje ni 

potrebno za varovanje zdravja ljudi ali 

živali ali interesov potrošnikov ter bi 

predstavljalo preveliko upravno in 

tehnično breme. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obstoječa odstopanja v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 767/2009 za prevoz krme bi bilo 

treba vključiti v to uredbo, da se zagotovi skladnost s sedanjo ureditvijo prevoza medicirane 

krme v nekaterih državah članicah. 
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Predlog spremembe  206 

Norbert Erdős 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

dajejo na trg le v zapečateni embalaži ali 

posodah. Embalaža ali posode se 

zapečatijo tako, da se zalivka pri odprtju 

embalaže ali posode poškoduje in se ne 

more ponovno uporabiti. 

Medicirana krma in vmesni proizvodi se 

dajejo na trg le v zapečateni embalaži – 

enako velja tudi za vreče – ali posodah. 

Embalaža ali posode se zapečatijo tako, da 

se zalivka pri odprtju embalaže ali posode 

poškoduje in se ne more ponovno 

uporabiti. 

Or. hu 

 

Predlog spremembe  207 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11a 

 Trgovanje s tretjimi državami 

 Uvoz živali za proizvodnjo živil iz tretjih 

držav, ki so zaradi preprečevanje bolezni 

prejemale medicirano krmo z vsebnostjo 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, je prepovedan. 

Prepovedan je tudi uvoz živil, ki so 

proizvedena iz teh živali. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  208 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11b 

 Sledljivost zdravilnih učinkovin, ki se 

razširjajo v ekosistemih 

 Strokovnjaki, ki izdajajo recepte, to 

zabeležijo v registru receptov za zdravilne 

učinkovine. Register se posodablja na 

ravni organov, pristojnih za upravljanje z 

vodami ali okolje, da bi omogočili 

sledljivost širitve kemikalij v ekosistemih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za učinkovitejše upravljanje z vodami morajo pristojni organi vedeti, katere zdravilne 

učinkovine se širijo v okolje in posledično v vodo. 

 

Predlog spremembe  209 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo ali vmesne 

proizvode, zagotovijo, da je obrate pod 

njihovim nadzorom odobril pristojni organ. 

Nosilci dejavnosti poslovanja z medicirano 

krmo, ki proizvajajo, skladiščijo ali dajejo 

na trg medicirano krmo ali vmesne 

proizvode, zagotovijo, da je obrate pod 

njihovim nadzorom odobril pristojni organ. 

Nosilci dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo, ki prevažajo medicirano 

krmo ali vmesne proizvode, zagotovijo, da 

je obrate pod njihovim nadzorom odobril 

pristojni organ. 

 Prvi odstavek ne velja za nosilce 

dejavnosti poslovanja z medicirano krmo, 

ki imajo dovoljenje za dobavo zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini na 

drobno, niti za imetnike živali, ki 

shranjujejo ali uporabljajo zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini za svoje 
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živali. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  210 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo ali vmesne 

proizvode, zagotovijo, da je obrate pod 

njihovim nadzorom odobril pristojni organ. 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo ali vmesne 

proizvode, zagotovijo, da je obrate pod 

njihovim nadzorom odobril pristojni organ. 

To ne velja za kmetijska gospodarstva, ki z 

medicirano krmo, proizvedeno na 

kmetijskem gospodarstvu, krmijo svoje 

lastne živali. 

Or. de 

Obrazložitev 

Odobritve niso potrebne za kmetijske obrate, ki z medicirano krmo, proizvedeno na 

kmetijskem gospodarstvu, krmijo samo svoje lastne živali pod nazorom veterinarja. 

 

Predlog spremembe  211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo ali vmesne 

proizvode, zagotovijo, da je obrate pod 

njihovim nadzorom odobril pristojni organ. 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

proizvajajo, skladiščijo, prevažajo ali 

dajejo na trg medicirano krmo ali vmesne 

proizvode, zagotovijo, da je obrate pod 

njihovim nadzorom odobril pristojni javni 

organ. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice ustanovijo pristojne 

organe za odobritev proizvajalcev in 

prodajalcev na debelo medicirane krme. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dodatna točka, ki bo služila kot predpis za države članice, da ustanovijo pristojni organ za 

odobritev proizvajalcev in prodajalcev na debelo medicirane krme. 

 

Predlog spremembe  213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za dobavo medicirane krme imetnikom 

živali je treba predložiti oz. v primeru 

proizvodnje mešalcev na kmetijskem 

gospodarstvu imeti veterinarski recept, biti 

pa mora tudi v skladu s pogoji iz odstavkov 

2 do 6. 

1. Za dobavo medicirane krme imetnikom 

živali je treba predložiti oz. v primeru 

proizvodnje mešalcev na kmetijskem 

gospodarstvu imeti veterinarski recept, ki 

ga izda veterinar, biti pa mora tudi v 

skladu s pogoji iz odstavkov 2 do 6. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za dobavo medicirane krme imetnikom 

živali je treba predložiti oz. v primeru 

proizvodnje mešalcev na kmetijskem 

gospodarstvu imeti veterinarski recept, biti 

pa mora tudi v skladu s pogoji iz odstavkov 

2 do 6. 

1. Za dobavo medicirane krme imetnikom 

živali je treba predložiti oz. v primeru 

proizvodnje mešalcev na kmetijskem 

gospodarstvu imeti veterinarski recept, 

izdan po veterinarskem pregledu in po 

postavljeni veterinarski diagnozi ali po 

rednem zdravstvenem pregledu živali, biti 

pa mora tudi v skladu s pogoji iz odstavkov 

2 do 6. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Recept vsebuje podatke, ki so določeni v 

Prilogi V. Originalni recept hrani 

proizvajalec ali, kadar je to primerno, 

distributer. Oseba, ki je izdala recept, in 

imetnik živali hranita kopijo recepta. 

Izvirnik in kopije se hranijo tri leta od 

datuma izdaje. 

2. Recept vsebuje podatke, ki so določeni v 

Prilogi V. Originalni recept hrani 

proizvajalec ali, kadar je to primerno, 

distributer. Veterinar, ki je izdal recept, in 

imetnik živali hranita kopijo recepta. 

Izvirnik in kopije se hranijo tri leta od 

datuma izdaje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  216 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Recept vsebuje podatke, ki so določeni v 

Prilogi V. Originalni recept hrani 

proizvajalec ali, kadar je to primerno, 

distributer. Oseba, ki je izdala recept, in 

2. Recept vsebuje podatke, ki so določeni v 

členu 110 Uredbe EU 2015/... (zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini). 

Originalni recept hrani proizvajalec ali, 
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imetnik živali hranita kopijo recepta. 

Izvirnik in kopije se hranijo tri leta od 

datuma izdaje. 

kadar je to primerno, distributer. Oseba, ki 

je izdala recept, in imetnik živali hranita 

kopijo recepta. Izvirnik in kopije se hranijo 

tri leta od datuma izdaje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  217 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Recept vsebuje podatke, ki so določeni v 

Prilogi V. Originalni recept hrani 

proizvajalec ali, kadar je to primerno, 

distributer. Oseba, ki je izdala recept, in 

imetnik živali hranita kopijo recepta. 

Izvirnik in kopije se hranijo tri leta od 

datuma izdaje. 

2. Recept vsebuje podatke, ki so določeni v 

Prilogi V, na podlagi člena 110 uredbe o 

zdravilih za uporabo v veterinarski 

medicini1 a . Originalni recept hrani 

proizvajalec ali, kadar je to primerno, 

distributer. Oseba, ki je izdala recept, in 

imetnik živali hranita kopijo recepta. 

Izvirnik in kopije se hranijo tri leta od 

datuma izdaje. 

 __________________ 

 1 a Predlog Komisije COM(2014)0558. 

Or. de 

Obrazložitev 

Določbe o veterinarskih receptih je treba uskladiti s sedanjim predlogom Komisije o zdravilih 

za uporabo v veterinarski medicini. 

 

Predlog spremembe  218 

Norbert Lins, Jan Huitema, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Recept vsebuje podatke, ki so določeni v 

Prilogi V. Originalni recept hrani 

2. Recept vsebuje podatke, ki so določeni v 

Prilogi V. Originalni recept hrani 
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proizvajalec ali, kadar je to primerno, 

distributer. Oseba, ki je izdala recept, in 

imetnik živali hranita kopijo recepta. 

Izvirnik in kopije se hranijo tri leta od 

datuma izdaje. 

proizvajalec ali, kadar je to primerno, 

distributer. Veterinar, ki izda recept, ali 

drug strokovnjak, ki je za to usposobljen v 

skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, 

in imetnik živali hranita kopijo recepta. 

Izvirnik in kopije se hranijo tri leta od 

datuma izdaje. 

 (opomba: horizontalni predlog 

spremembe, ki nadomešča zadevno 

besedilo v celotnem predlogu) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  219 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Z izjemo medicirane krme za živali, ki 

niso namenjene proizvodnji živil, se z 

enim receptom medicirana krma lahko 

uporabi samo za eno zdravljenje. 

3. Z izjemo medicirane krme za hišne 

ljubljenčke in živali za ljubiteljsko vzrejo 

se z enim receptom medicirana krma lahko 

uporabi samo za eno zdravljenje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  220 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Trajanje zdravljenja mora slediti povzetku 

glavnih značilnosti zdravila odobrenega 

mediciranega premiksa, vključenega v 

medicirano krmo, in v primeru 

medicirane krme z vključenimi 

mediciranimi premiksi, ki vsebujejo 

zdravilne učinkovine s potencialom za 

selekcioniranje odpornosti, ne sme biti 
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daljše od treh tednov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Medicirana krma se uporablja na podlagi recepta veterinarja, ki mora določiti trajanje 

zdravljenja ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti zdravila. Treba je opozoriti, da lahko 

podaljšanje ali skrajšanje trajanja zdravljenja poveča selekcioniranje odpornosti. V postopku 

odobritve zdravila za uporabo v veterinarski medicini je bilo odobreno pravilno obdobje 

zdravljenja. Trenutno ni nobenih odobrenih zdravljenj, ki bi trajala dlje kot tri tedne. 

 

Predlog spremembe  221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Z odstopanjem od odstavka 3 zgoraj se 

lahko v primeru pojava diagnosticirane 

bolezni, kot je določeno v členu 15(5), 

medicirana krma, ki ni bila uporabljena, 

ponovno uporabi v skladu z receptom, pod 

pogojem, da je pravilno shranjena in 

jasno označena. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  222 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Recept velja največ šest mesecev za 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

in tri tedne za živali za proizvodnjo živil. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  223 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Recept velja največ šest mesecev za 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

in tri tedne za živali za proizvodnjo živil. 

4. Recept velja od datuma izdaje največ 

šest mesecev za živali, ki niso namenjene 

proizvodnji živil, in dva tedna za živali za 

proizvodnjo živil. 

 Če medicirana krma vsebuje zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini, ki 

vsebujejo učinkovine s potencialom za 

selekcioniranje odpornosti, velja recept 

največ en teden od datuma izdaje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prednostno obdobje je dva tedna (namesto tri) za vse učinkovine, razen za protimikrobna 

zdravila in zdravila proti parazitom (to so učinkovine s potencialom za selekcioniranje 

odpornosti), pri katerih je enotedensko obdobje veljavnosti bistveno za pravilno odmerjanje 

zdravila živalim (glede na velike spremembe teže zaradi pridobivanja teže pitanih živali, na 

primer prašičev). 

 

Predlog spremembe  224 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Recept velja največ šest mesecev za 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

in tri tedne za živali za proizvodnjo živil. 

4. Recept velja največ šest mesecev za 

hišne ljubljenčke in živali za ljubiteljsko 

vzrejo in tri tedne za kožuharje. 

Or. en 
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Predlog spremembe  225 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Recept velja največ šest mesecev za 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

in tri tedne za živali za proizvodnjo živil. 

4. Recept velja največ šest mesecev za 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

in tri mesece za živali za proizvodnjo živil. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Velika in 

neposredna tveganja za zdravje lahko 

predstavljajo razlog za omejeno in 

nerutinsko profilaktično uporabo cepiv in 

zdravljenj proti parazitom. Oseba, ki je 

izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  227 

Julie Girling 
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Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali v oskrbi osebe, ki 

je izdala recept, in samo za diagnosticirano 

bolezen. Oseba, ki je izdala recept, preveri, 

da je uporaba zdravila za ciljne živali 

upravičena z veterinarskega stališča. Poleg 

tega zagotovi, da dajanje zadevnega 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

ni nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  228 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je pregledal 

lečeči veterinar, ki je izdal recept, in samo 

za diagnosticirano bolezen. Veterinar, ki je 

izdal recept, preveri, da je uporaba zdravila 

za ciljne živali upravičena z veterinarskega 

stališča. Poleg tega zagotovi, da dajanje 

zadevnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini ni nezdružljivo z 

drugim zdravljenjem ali uporabo ter da v 

primeru uporabe več mediciranih 

premiksov ni kontraindikacij ali 

medsebojnega delovanja. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Lečeči veterinar (to je veterinar, ki pozna anamnezo in stanje črede/jate živali) je po definiciji 

edini, ki lahko postavi diagnozo in določi ustrezno zdravljenje. Zato je treba okrepiti vlogo 

veterinarjev z ustreznim poznavanjem bolezni živali in zdravstvenega stanja črede/jate. 

Priporoča se uporaba pojma „medicirani premiksi“ (glej utemeljitev v predlogu spremembe 

5 zgoraj). 

 

Predlog spremembe  229 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za žival ali skupino živali, 

ki jih je pregledal veterinar, ki je izdal 

recept, in samo za diagnosticirano bolezen. 

Veterinar, ki je izdal recept, preveri, da je 

uporaba zdravila za ciljne živali upravičena 

z veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  230 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je pregledal 

veterinar, ki je izdal recept, in samo za 

diagnosticirano bolezen. Veterinar, ki je 

izdal recept, preveri, da je uporaba zdravila 
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zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

za ciljne živali upravičena z veterinarskega 

stališča. Poleg tega zagotovi, da dajanje 

zadevnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini ni nezdružljivo z 

drugim zdravljenjem ali uporabo ter da v 

primeru uporabe več zdravil ni 

kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

Or. it 

Obrazložitev 

Po definiciji je veterinar edina oseba, ki lahko postavi diagnozo in določi primerno 

zdravljenje. Zato je treba okrepiti njegovo vlogo. 

 

Predlog spremembe  231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je pregledal 

veterinar, ki je izdal recept, in samo za 

diagnosticirano bolezen. Veterinar, ki je 

izdal recept, preveri, da je uporaba zdravila 

za ciljne živali upravičena z veterinarskega 

stališča. Poleg tega zagotovi, da dajanje 

zadevnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini ni nezdružljivo z 

drugim zdravljenjem ali uporabo ter da v 

primeru uporabe več zdravil ni 

kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 
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Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je pregledal 

veterinar, ki je izdal recept, in samo za 

diagnosticirano bolezen. Veterinar, ki je 

izdal recept, preveri, da je uporaba zdravila 

za ciljne živali upravičena z veterinarskega 

stališča. Poleg tega zagotovi, da dajanje 

zadevnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini ni nezdružljivo z 

drugim zdravljenjem ali uporabo ter da v 

primeru uporabe več zdravil ni 

kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča, in se predhodno 

seznani s sistemi krmljenja, možnostmi za 

mešanje ter drugimi pomembnimi 

posebnostmi kmetije. Poleg tega zagotovi, 

da dajanje zadevnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini ni nezdružljivo z 

drugim zdravljenjem ali uporabo ter da v 

primeru uporabe več zdravil ni 

kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  234 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za skupine živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala oseba, ki je izdala recept, in 

samo za diagnosticirano bolezen. Oseba, ki 

je izdala recept, preveri, da je uporaba 

zdravila za ciljne živali upravičena z 

veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 

5. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali, ki jih je 

pregledala pooblaščena oseba, ki je izdala 

recept, in samo za diagnosticirano bolezen. 

Oseba, ki je izdala recept, preveri, da je 

uporaba zdravila za ciljne živali upravičena 

z veterinarskega stališča. Poleg tega 

zagotovi, da dajanje zadevnega zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ni 

nezdružljivo z drugim zdravljenjem ali 

uporabo ter da v primeru uporabe več 

zdravil ni kontraindikacij ali medsebojnega 

delovanja. 
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Or. ro 

 

Predlog spremembe  236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Na receptu je v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini navedena stopnja 

vsebnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, izračunana na 

podlagi ustreznih parametrov. 

6. Na receptu sta v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini navedena stopnja 

vsebnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini in količina 

medicirane krme, izračunani na podlagi 

ustreznih parametrov. Dnevni odmerek je 

vključen v količino medicirane krme, ki 

pri ciljni živali zagotavlja vnos dnevnega 

odmerka ob upoštevanju, da se lahko vnos 

krme pri bolnih živalih razlikuje od 

običajnega dnevnega obroka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  237 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Na receptu je v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini navedena stopnja 

vsebnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, izračunana na 

podlagi ustreznih parametrov. 

6. Na receptu je v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini navedena stopnja 

vsebnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini in količina 

medicirane krme, izračunana na podlagi 

ustreznih parametrov. Dnevni odmerek 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini je vključen v tolikšno količino 

krme, ki pri ciljni živali zagotavlja vnos 

dnevnega odmerka ob upoštevanju, da se 

lahko vnos krme pri bolnih živalih 
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razlikuje od običajnega dnevnega obroka. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  238 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Na receptu je v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini navedena stopnja 

vsebnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, izračunana na 

podlagi ustreznih parametrov. 

6. Na receptu sta v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini navedeni stopnja 

vsebnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, izračunana na 

podlagi ustreznih parametrov, in količina 

medicirane krme, izračunana na podlagi 

ustreznih parametrov. Dnevni odmerek 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini je vključen v tolikšno količino 

medicirane krme, ki pri ciljni živali 

zagotavlja vnos dnevnega odmerka ob 

upoštevanju, da se lahko vnos krme pri 

bolnih živalih razlikuje od običajnega 

dnevnega obroka. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Na receptu je v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini navedena stopnja 

vsebnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, izračunana na 

podlagi ustreznih parametrov. 

6. Na receptu je v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini navedena stopnja 

vsebnosti zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, izračunana na 

podlagi ustreznih parametrov, ob 

upoštevanju značilnosti zdravila in po 
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potrebi geografskih ali sezonskih 

okoliščin. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  240 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Predpisovalec skladno s členom 

5(2)(d) zagotovi, da medicirana krma in 

krma, ki se običajno uporablja za 

prehrano zdravljenih živali, ne vsebujeta 

enakega krmnega dodatka kot zdravilno 

učinkovino. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Države članice lahko osebam, ki so po 

veljavni nacionalni zakonodaji 

pooblaščene za predpisovanje zdravil, 

omogočijo, da pod pogoji, določenimi v 

členu 10 Direktive 2001/82/ES, predpišejo 

medicirano krmo, ki vsebuje več zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini. Kljub 

temu pa ni dovoljeno predpisovanje 

medicirane krme, ki vsebuje več zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, 

sestavljenih iz enega ali več antibiotikov. 

Or. fr 
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Obrazložitev 

Zaradi javnega zdravja je treba ohraniti načelo priprave medicirane krme na podlagi 

izključno enega dovoljenega zdravila za uporabo v veterinarski medicini. 

 

Predlog spremembe 242 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Države članice lahko osebam, ki so po 

veljavni nacionalni zakonodaji 

pooblaščene za predpisovanje zdravil, 

omogočijo, da pod pogoji, določenimi v 

členu 10 Direktive 2001/82/ES, predpišejo 

medicirano krmo, ki vsebuje več zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini. Kljub 

temu pa ni dovoljeno predpisovanje 

medicirane krme, ki vsebuje več zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, 

sestavljenih iz enega ali več antibiotikov. 
 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporaba pri živalih za proizvodnjo živil Uporaba pri živalih za proizvodnjo živil in 

pri živalih, ki niso namenjene proizvodnji 

živil 

Or. en 

Obrazložitev 

Povezano s predlogom spremembe 8. Naslov bi moral odražati dejstvo, da je preventivno 
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zdravljenje z antibiotiki prepovedano pri vseh živalih, ne le pri tistih za proizvodnjo živil. 

 

Predlog spremembe  244 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporaba pri živalih za proizvodnjo živil Uporaba pri živalih 

Or. en 

 

Predlog spremembe  245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporaba pri živalih za proizvodnjo živil Uporaba pri živalih 

Or. en 

 

Predlog spremembe  246 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporaba pri živalih za proizvodnjo živil Uporaba 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  247 

Hannu Takkula 
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Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

dobavljajo medicirano krmo imetnikom 

živali za proizvodnjo živil, ali mešalci na 

kmetijskem gospodarstvu, ki proizvajajo 

medicirano krmo za živali za proizvodnjo 

živil, zagotovijo, da dobavljene ali 

zmešane količine ne presegajo: 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

dobavljajo medicirano krmo imetnikom 

živali, ali mešalci na kmetijskem 

gospodarstvu, ki proizvajajo medicirano 

krmo za živali za proizvodnjo živil, 

zagotovijo, da dobavljene ali zmešane 

količine ne presegajo: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  248 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

dobavljajo medicirano krmo imetnikom 

živali za proizvodnjo živil, ali mešalci na 

kmetijskem gospodarstvu, ki proizvajajo 

medicirano krmo za živali za proizvodnjo 

živil, zagotovijo, da dobavljene ali 

zmešane količine ne presegajo: 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

dobavljajo medicirano krmo imetnikom 

živali za proizvodnjo živil, ali mešalci na 

kmetijskem gospodarstvu, ki proizvajajo 

medicirano krmo za živali za proizvodnjo 

živil, zagotovijo, da dobavljene ali 

zmešane količine ne presegajo količin, ki 

jih je predpisala oseba, ki je izdala recept. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  249 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

dobavljajo medicirano krmo imetnikom 

1. Za medicirano krmo, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 
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živali za proizvodnjo živil, ali mešalci na 

kmetijskem gospodarstvu, ki proizvajajo 

medicirano krmo za živali za proizvodnjo 

živil, zagotovijo, da dobavljene ali zmešane 

količine ne presegajo: 

veterinarski medicini, nosilci dejavnosti 

poslovanja s krmo, ki tako medicirano 

krmo dobavljajo imetnikom živali za 

proizvodnjo živil, zagotovijo, da 

dobavljene ali zmešane količine ne 

presegajo: 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je razlikovati med krmo, ki vsebuje protimikrobna zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, in tako, ki jih ne. Mešanje medicirane krme s protimikrobnimi zdravili za uporabo v 

veterinarski medicini na kmetiji ne bi smelo biti dovoljeno. 

 

Predlog spremembe  250 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

dobavljajo medicirano krmo imetnikom 

živali za proizvodnjo živil, ali mešalci na 

kmetijskem gospodarstvu, ki proizvajajo 

medicirano krmo za živali za proizvodnjo 

živil, zagotovijo, da dobavljene ali 

zmešane količine ne presegajo: 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo, ki dobavljajo 

medicirano krmo imetnikom živali za 

proizvodnjo živil, ali mešalci na 

kmetijskem gospodarstvu, ki proizvajajo 

medicirano krmo za živali za proizvodnjo 

živil, zagotovijo, da dobavljene ali 

zmešane količine ne presegajo: 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  251 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) količin iz recepta in črtano 
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Or. en 

Obrazložitev 

The use of medicated feedingstuffs is driven by the prescription of veterinarian, who should 

decide considering the approved SPC on the final duration of the treatment. Originally there 

was proposed to limit treatment/use of medicated feed containing antimicrobials by the period 

of max two weeks. It should be taken into consideration that both prolongation and 

shortening can provide pressure for resistance selection. Within the veterinary medicinal 

product (here premix) authorisation it was assessed and approved, what is the right period of 

treatment, which should be finally followed in practice. Currently there are no longer 

durations of treatments than 3 weeks approved. 

 

Predlog spremembe  252 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) količin iz recepta in črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je vključeno v odstavek 1 – uvodni del. 

 

Predlog spremembe  253 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  254 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

črtano 

Or. it 

Obrazložitev 

Slediti je treba receptu, ki ga izda veterinar. 

 

Predlog spremembe  255 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka b 



 

PE560.826v01-00 110/150 AM\1066386SL.doc 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, razen če veterinar v 

izjemnih primerih in z utemeljitvijo 

predpiše drugače. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. deset dni zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, razen če recept ne 

določa drugače v skladu s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, ali količin, 

potrebnih za trajanje, navedeno v 
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povzetku glavnih značilnosti zdravila, 

razen če je izrecno dovoljeno drugače na 

podlagi Uredbe (EU) 2015/... (zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini).. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uredba o medicirani krmi in uredba o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini sta 

povezani, zato je pomembno v tem predlogu navesti pogoje za uporabo in trajanje, kot so 

navedeni v uredbi o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini. V nekaterih primerih lahko 

zdravljenje s protimikrobnimi zdravili traja dlje od dveh tednov, kar je treba upoštevati pri 

uredbi o medicirani krmi. 

 

Predlog spremembe  259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, razen če je v 

povzetku glavnih značilnosti predpisanega 

protimikrobnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini predpisano obdobje 

zdravljenja, daljše od enega tedna. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  260 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) količin, ki so potrebne za en mesec (b) količin, ki so potrebne za en mesec 
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zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

zdravljenja oz. dva tedna zdravljenja v 

primeru medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, za živali za 

proizvodnjo živil in kožuharje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  261 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Za medicirano krmo, ki ne vsebuje 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, nosilci dejavnosti 

poslovanja s krmo, ki dobavljajo 

medicirano krmo imetnikom živali za 

proizvodnjo živil, ali mešalci na 

kmetijskem gospodarstvu, ki proizvajajo 

medicirano krmo za živali za proizvodnjo 

živil, zagotovijo, da dobavljene ali 

zmešane količine ne presegajo količin z 

recepta. 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je dodati ločen odstavek za medicirano krmo, ki ne vsebuje protimikrobnih zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini (kjer je dovoljeno mešanje na kmetijskem gospodarstvu). 

 

Predlog spremembe  262 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Države članice zagotovijo, da imetniki 

živali za proizvodnjo živil izvajajo 

preventivne ukrepe iz Priloge Va, preden 

začnejo za metafilakso uporabljati 

medicirano krmo, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila. 

 (Ta predlog spremembe je povezan s 

predlogom, ki uvaja novo Prilogo Va.) 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je določiti jasne pogoje za metafilakso. 

 

Predlog spremembe  263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Veterinar mora pred ponovno izdajo 

recepta preveriti občutljivost in oceniti, ali 

je mogoče zdravljenje prekiniti oziroma 

ali ga je treba nadaljevati ali spremeniti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  264 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja. 
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preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  265 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

povečanje proizvodnosti pri živalih za 

proizvodnjo živil. Medicirana krma, ki 

vsebuje protimikrobna zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini, zlasti 

antibiotike, je lahko v izjemnih 

okoliščinah dovoljena pred diagnozo 

bolezni oziroma preden se pojavijo 

klinični znaki, na recept na podlagi 

epidemiološkega in kliničnega znanja 

osebe, ki je recept izdala. 

Or. en 

Obrazložitev 

Medicirana krma je samo en način uporabe zdravil za uporabo v veterinarski medicini in 

omejevanje medicirane krme, ki vsebuje protimikrobna zdravila, ni ustrezen odziv na splošno 

tveganje za javno zdravje, ki ga predstavlja odpornost na protimikrobna zdravila pri različnih 

načinih uporabe zdravil. Uporaba protimikrobnih zdravil za povečanje proizvodnosti je že 

prepovedana, preventivna uporaba pa je lahko dovoljena samo v izjemnih okoliščinah na 

podlagi dokazov osebe, ki izda recept. 

 

Predlog spremembe  266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje antibiotike 

za uporabo v veterinarski medicini, se ne 

uporablja za preprečevanje bolezni pri 

živalih za proizvodnjo živil, razen če je 

takšna uporaba dovoljena na podlagi 

Uredbe (EU) 2015/... (uporaba v 

veterinarski medicini). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se uporablja v 

skladu s standardi dobre živinorejske 

prakse in se nikoli ne uporablja za 

preventivno zdravljenje (za profilaktično 

uporabo) ali za povečanje proizvodnosti 

živali. Skupinsko zdravljenje se lahko 

uporabi samo v upravičenih primerih, ko 

individualno zdravljenje ni primerno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

2. Medicirana krma, ki vsebuje antibiotike 

za uporabo v veterinarski medicini, se ne 

uporablja za preprečevanje bolezni pri 
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preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

živalih za proizvodnjo živil ali za 

povečanje njihove proizvodnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  269 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih ali za 

povečanje njihove proizvodnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  270 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni ali za povečanje 

njihove proizvodnosti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

profilakso. Metafilaksa je dovoljena za 

zmanjšanje širjenja okužbe v skupini 

živali, v kateri je bila potrjena prisotnost 

povzročitelja okužbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje antibiotike 

za uporabo v veterinarski medicini, se ne 

uporablja za preventivno zdravljenje 

(profilakso). Profilaksa s protimikrobnimi 

zdravili se nikoli ne uporablja rutinsko ali 

kot nadomestilo za slabe higienske 

razmere ali neprimerne pogoje za 

živinorejo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dodano je pojasnilo na podlagi opredelitev Evropske platforme za odgovorno uporabo 

zdravil pri živalih. Prepoved uporabe sredstev za pospeševanje rasti je bila omenjena že v 

uvodnih izjavah. Pomembno je, da se preventivno zdravljenje ne izvaja pri živalih za 

proizvodnjo živil, pa tudi ne pri tistih, ki niso namenjene tej proizvodnji. 

 

Predlog spremembe  273 

Stanislav Polčák 
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Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preventivno zdravljenje (profilakso). 

Profilaksa s protimikrobnimi zdravili se 

nikoli ne uporablja rutinsko ali kot 

nadomestilo za slabe higienske razmere 

ali neprimerne pogoje za živinorejo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dodano je pojasnilo na podlagi opredelitev Evropske platforme za odgovorno uporabo 

zdravil pri živalih. Prepoved uporabe sredstev za pospeševanje rasti je bila omenjena že v 

uvodnih izjavah. Pomembno je, da se preventivno zdravljenje ne izvaja pri živalih za 

proizvodnjo živil, pa tudi ne pri tistih, ki niso namenjene tej proizvodnji. 

 

Predlog spremembe  274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Ker sta dobra živinorejska praksa in 

odgovorna uporaba zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini neposredno 

povezani, se medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

Or. en 
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Predlog spremembe  275 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri živalih za 

proizvodnjo živil ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

2. Medicirana krma, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, se ne uporablja za 

preprečevanje bolezni pri hišnih ali rejnih 

živalih ali za povečanje njihove 

proizvodnosti. 

Or. de 

Obrazložitev 

Profilaktična uporaba antibiotikov za hišne in rejne živali bi morala biti strogo prepovedana. 

 

Predlog spremembe  276 

Norbert Erdős 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, 

ki živali za proizvodnjo živil krmijo z 

medicirano krmo, vodijo evidenco v 

skladu s členom 69 Direktive 2001/82/ES. 

Navedena evidenca se hrani pet let od 

datuma uporabe medicirane krme, tudi če 

se se žival v tem petletnem obdobju 

zakolje. 

črtano 

Or. hu 

Obrazložitev 

Člen 69 Direktive 2001/82/ES k vodenju evidence zavezuje lastnike ali imetnike živali za 

proizvodnjo živil in ne nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo. Zato je treba ta oddelek črtati, 

da bo v skladu s pravili Direktive 2001/82/ES. 
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Predlog spremembe  277 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

živali za proizvodnjo živil krmijo z 

medicirano krmo, vodijo evidenco v skladu 

s členom 69 Direktive 2001/82/ES. 

Navedena evidenca se hrani pet let od 

datuma uporabe medicirane krme, tudi če 

se se žival v tem petletnem obdobju 

zakolje. 

4. Nosilci dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo in imetniki živali za 

proizvodnjo živil, ki se krmijo z 

medicirano krmo, vodijo evidenco v skladu 

s členom 69 Direktive 2001/82/ES. 

Navedena evidenca se hrani pet let od 

datuma uporabe medicirane krme, tudi če 

se žival v tem petletnem obdobju zakolje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Tako nosilci dejavnosti poslovanja s krmo kot tudi imetniki živali, ki se krmijo z medicirano 

krmo, morajo voditi evidenco. 

 

Predlog spremembe  278 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

živali za proizvodnjo živil krmijo z 

medicirano krmo, vodijo evidenco v skladu 

s členom 69 Direktive 2001/82/ES. 

Navedena evidenca se hrani pet let od 

datuma uporabe medicirane krme, tudi če 

se se žival v tem petletnem obdobju 

zakolje. 

4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

živali za proizvodnjo živil krmijo z 

medicirano krmo, vodijo evidenco v skladu 

s členom 69 Direktive 2001/82/ES. 

Navedena evidenca se hrani tri leta od 

datuma uporabe medicirane krme, tudi če 

se žival v tem triletnem obdobju zakolje. 

Or. it 
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Predlog spremembe  279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

živali za proizvodnjo živil krmijo z 

medicirano krmo, vodijo evidenco v skladu 

s členom 69 Direktive 2001/82/ES. 

Navedena evidenca se hrani pet let od 

datuma uporabe medicirane krme, tudi če 

se se žival v tem petletnem obdobju 

zakolje. 

4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

živali za proizvodnjo živil krmijo z 

medicirano krmo, vodijo evidenco v skladu 

s členom 69 Direktive 2001/82/ES. 

Navedena evidenca se hrani pet let od 

datuma uporabe medicirane krme, tudi če 

se žival v tem petletnem obdobju zakolje. 

Države članice zagotovijo zbiranje teh 

evidenc in njihov prenos v zbirko 

podatkov Unije o zdravilih za uporabo v 

veterinarski medicini, kot določata člena 

51 in 54 Uredbe (EU) 2015/…(zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  280 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Pakirana medicirana krma za 

uporabo pri živalih, namenjenih za 

proizvodnjo živil, se shranjuje ločeno. 

Silosi, v katerih je bila shranjena 

medicirana krma, se pred polnjenjem z 

drugo krmo za živali izpraznijo in redno 

čistijo. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  281 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Predpisana medicirana krma se lahko 

uporablja samo za živali v oskrbi osebe, ki 

je izdala recept, in samo v skladu z 

receptom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  282 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Sistemi zbiranja neuporabljenih 

proizvodov ali proizvodov s pretečenim 

rokom trajanja 

Sistemi zbiranja proizvodov s pretečenim 

rokom trajanja 

Or. it 

 

Predlog spremembe  283 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sistemi zbiranja neuporabljenih 

proizvodov ali proizvodov s pretečenim 

rokom trajanja 

Sistemi zbiranja proizvodov s pretečenim 

rokom trajanja 

Or. it 
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Predlog spremembe  284 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja ali kadar 

imetnik živali dobi večjo količino 

medicirane krme, kot jo dejansko uporabi 

za zdravljenje na podlagi veterinarskega 

recepta. 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja ali kadar 

imetnik živali dobi večjo količino 

medicirane krme, kot jo dejansko uporabi 

za zdravljenje na podlagi veterinarskega 

recepta. Države članice zagotovijo tudi, da 

so proizvajalci medicirane krme in kmetje 

obveščeni, kje lahko najdejo zbirna mesta 

in kako neporabljene ostanke medicirane 

krme prenesejo na zbirna mesta. Države 

članice zagotovijo, da operaterji zbirnih 

mest vodijo evidenco o zbrani medicirani 

krmi. Navedena evidenca se hrani pet let 

po oddaji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja ali kadar 

imetnik živali dobi večjo količino 

medicirane krme, kot jo dejansko uporabi 

za zdravljenje na podlagi veterinarskega 

recepta. 

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 
zagotovijo, da se vzpostavijo ustrezni 

sistemi zbiranja medicirane krme in 

vmesnih proizvodov s pretečenim rokom 

trajanja ali kadar imetnik živali dobi večjo 

količino medicirane krme, kot jo dejansko 

uporabi za zdravljenje na podlagi 

veterinarskega recepta. 

Or. es 
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Obrazložitev 

Nosilci dejavnosti so odgovorni, da določijo postopke za umik in uničenje medicirane krme iz 

člena 17, kakor je določeno tudi za nemedicirano krmo v odstavku o pritožbah in umiku 

proizvodov iz Priloge II Uredbe (ES) št. 183/2005. 

Predlog spremembe  286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja ali kadar 

imetnik živali dobi večjo količino 

medicirane krme, kot jo dejansko uporabi 

za zdravljenje na podlagi veterinarskega 

recepta. 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja ali kadar 

imetnik živali dobi večjo količino 

medicirane krme, kot jo dejansko uporabi 

za zdravljenje na podlagi veterinarskega 

recepta. V takšnih okoliščinah se 

utemeljitev takšnih presežkov izrecno 

evidentira v veterinarski evidenci. 

Or. pt 

Predlog spremembe  287 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja ali kadar 

imetnik živali dobi večjo količino 

medicirane krme, kot jo dejansko uporabi 

za zdravljenje na podlagi veterinarskega 

recepta. 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja. Zbrani 

material se odstrani v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Or. it 
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Obrazložitev 

Določiti je treba samo sisteme zbiranja proizvodov s pretečenim rokom trajanja, ki jih ni 

mogoče več uporabiti. Presežek medicirane krme je treba predelati kot odpadek v skladu z 

evropsko zakonodajo o odpadkih. 

 

Predlog spremembe  288 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja ali kadar 

imetnik živali dobi večjo količino 

medicirane krme, kot jo dejansko uporabi 

za zdravljenje na podlagi veterinarskega 

recepta. 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja. Zbrani 

material se odstrani v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo ustrezni sistemi zbiranja 

medicirane krme in vmesnih proizvodov s 

pretečenim rokom trajanja ali kadar 

imetnik živali dobi večjo količino 

medicirane krme, kot jo dejansko uporabi 

za zdravljenje na podlagi veterinarskega 

recepta. 

Države članice v sodelovanju z nosilci 

dejavnosti v sektorju razvijejo ustrezne 

sisteme zbiranja medicirane krme in 

vmesnih proizvodov s pretečenim rokom 

trajanja ali kadar imetnik živali dobi večjo 

količino medicirane krme, kot jo dejansko 

uporabi za zdravljenje na podlagi 

veterinarskega recepta. 

Or. en 
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Predlog spremembe  290 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Nosilci dejavnosti pristojnemu 

nacionalnemu organu države članice 

zagotovijo potrebne podatke za izračun 

obsega prodaje zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, ki so vključena v 

končno medicirano krmo. 

 Države članice zbirajo ustrezne in 

primerljive podatke o obsegu prodaje 

medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobne zdravilne učinkovine. 

 Države članice pošljejo podatke o obsegu 

prodaje medicirane krme, ki vsebuje 

protimikrobne zdravilne učinkovine, 

pristojnemu evropskemu organu. 

 Evropski organ te podatke analizira in 

objavi letno poročilo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Spremljanje prodaje/uporabe proizvodov, ki vsebujejo protimikrobna zdravila, je v skladu z 

akcijskim načrtom Evropske komisije zelo priporočljivo. Zato je koristno določiti pravila za 

takšno spremljanje za medicirano krmo, ki vsebuje protimikrobna zdravila, ki predstavlja 

velik delež celotne porabe veterinarskih protimikrobnih zdravil. 

 

Predlog spremembe  291 

Hannu Takkula 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 1 – točka 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) omogočajo, da se stroji, ki prihajajo v 

stik s krmo, po vsakem mokrem čiščenju 

posušijo. 

(c) omogočajo, da se stroji, ki prihajajo v 

stik s krmo, razen stroji za mokro krmo, 

po vsakem mokrem čiščenju posušijo. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  292 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 2 – točka 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 

imajo zadostno število zaposlenih s 

spretnostmi in kvalifikacijami za 

proizvodnjo zadevnih proizvodov. Vsi 

zaposleni so nedvoumno pisno obveščeni 

o svojih dolžnostih, odgovornostih in 

pooblastilih, zlasti kadar pride do 

sprememb, tako da se doseže zaželena 

kakovost proizvodov. 

1. Imenujeta se usposobljena oseba, ki je 

odgovorna za proizvodnjo medicirane 

krme in vmesnih proizvodov, ter 

usposobljena oseba, ki je odgovorna za 

kontrolo kakovosti. Osebi sta neodvisni 

druga od druge. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  293 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 2 – točka 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Imenujeta se usposobljena oseba, ki je 

odgovorna za proizvodnjo medicirane 

krme in vmesnih proizvodov, ter 

usposobljena oseba, ki je odgovorna za 

kontrolo kakovosti. 

Usposobljene osebe, ki so pristojne za 

proizvodnjo in nadzor kakovosti, imajo 

posebne kvalifikacije in znanja na 

področju medicirane krme. Usposobljene 

osebe, ki so pristojne za proizvodnjo in 

nadzor kakovosti, ne smejo predpisovati, 

katera medicirana krma se bo proizvajala 

ali preverjala v obratih, kjer delajo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  294 

Michel Dantin 
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Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 2 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sestavi se organizacijska shema, v 

kateri se določijo kvalifikacije in 

odgovornosti nadzornega osebja ter ki je v 

primeru pregleda na voljo pristojnim 

organom. 

2. Proizvajalec zagotovi usposabljanje o 

posebnih tveganjih, ki so povezana z 

medicirano krmo in zdravili za uporabo v 

veterinarski medicini za vse zaposlene, ki 

vstopajo v proizvodno območje ali v 

nadzorne laboratorije (vključno s 

tehničnim osebjem, vzdrževalci in čistilci), 

ter za vse osebe, katerih dejavnost bi 

lahko vplivala na kakovost proizvodov. Na 

novo zaposleni so deležni ustreznega 

usposabljanja, skladno z dodeljenimi 

nalogami. Zagotovi se njihovo nadaljnje 

usposabljanje, praktična učinkovitost 

pridobljenega znanja pa se redno 

preverja. Programi usposabljanja so na 
voljo in potrjeni bodisi s strani 

usposobljene osebe, pristojne za 

proizvodnje, bodisi s strani usposobljene 

osebe, pristojne za nadzor kakovosti. 

Poročila o usposabljanju se hranijo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  295 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 2 – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Vsakdo, ki vstopi v proizvodno 

območje, mora nositi ustrezno zaščitno 

obleko glede na dejavnosti, ki tam 

potekajo. Izogibati se je treba, da bi 

delavci z rokami neposredno prišli v stik z 

nezaščitenimi proizvodi oziroma z deli 

opreme, ki je v stiku s proizvodi. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 3 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sprejmejo se tehnični ali organizacijski 

ukrepi za preprečevanje navzkrižne 

kontaminacije in napak, za preverjanje med 

proizvodnjo in za zagotovitev učinkovitega 

sledenja proizvodov, ki se uporabljajo za 

proizvodnjo medicirane krme in vmesnih 

proizvodov. 

2. Sprejmejo se tehnični ali organizacijski 

ukrepi za preprečevanje možnosti 

navzkrižne kontaminacije in napak, za 

preverjanje med proizvodnjo in za 

zagotovitev učinkovitega sledenja 

proizvodov, ki se uporabljajo za 

proizvodnjo medicirane krme in vmesnih 

proizvodov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  297 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 3 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

15. Sprejmejo se tehnični ali organizacijski 

ukrepi za preprečevanje navzkrižne 

kontaminacije in napak, za preverjanje med 

proizvodnjo in za zagotovitev učinkovitega 

sledenja proizvodov, ki se uporabljajo za 

proizvodnjo medicirane krme in vmesnih 

proizvodov. 

15. Sprejmejo se tehnični ali organizacijski 

ukrepi za zmanjšanje na najmanjšo možno 

mero navzkrižne kontaminacije in napak, 

za preverjanje med proizvodnjo in za 

zagotovitev učinkovitega sledenja 

proizvodov, ki se uporabljajo za 

proizvodnjo medicirane krme in vmesnih 

proizvodov. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Spremlja se prisotnost neželenih snovi v 

smislu Direktive 2002/32/ES in drugih 

kontaminantov v zvezi z zdravjem ljudi in 

živali, sprejmejo pa se tudi ustrezni ukrepi 

za njeno zmanjšanje. 

3. Prisotnost neželenih snovi v smislu 

Direktive 2002/32/ES in drugih 

kontaminantov v zvezi z zdravjem ljudi in 

živali ni dovoljena, sprejmejo pa se tudi 

ustrezni ukrepi za njeno preprečevanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  299 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 4 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo 

imajo kot del sistema za kontrolo 

kakovosti dostop do laboratorija z 

ustreznim osebjem in opremo. 

1. V načrtu nadzora kakovosti so 

opredeljena pravila glede posameznih faz 

proizvodnje ter glede nezdružljivosti 

posameznih proizvodnih procesov. V 

načrtu so po potrebi navedeni proizvodni 

procesi, ki se izvajajo s posebnimi stroji. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 6 – točka 2 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) podatke o osebi, ki je izdala recept, ki 

vključujejo vsaj njeno ime in naslov. 

(i) podatke o veterinarju, ki je izdal recept, 

ki vključujejo vsaj njegovo ime in naslov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 6 – točka 2 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) podatke o osebi, ki je izdala recept, ki 

vključujejo vsaj njeno ime in naslov. 

(i) za distributerja, ki dobavlja imetniku 

živali, podatke o osebi, ki je izdala recept, 

ki vključujejo vsaj njeno ime in naslov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  302 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 7 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

PRITOŽBE IN ODPOKLIC 

PROIZVODOV 

FARMAKOVIGILANCA, PRITOŽBE IN 

ODPOKLIC PROIZVODOV 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  303 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 7 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki 

dajejo na trg medicirano krmo in vmesne 

proizvode, vzpostavijo sistem za 

evidentiranje in obravnavanje pritožb. 

1. Nosilci dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo, ki dajejo na trg 

medicirano krmo in vmesne proizvode, 

vzpostavijo sistem za evidentiranje in 

obravnavanje pritožb. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  304 

Michel Dantin 
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Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 7 – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Nosilci dejavnosti poslovanja z 

medicirano krmo, razen imetnikov živali, 

o domnevnih neželenih učinkih 

medicirane krme obveščajo pristojne 

organe in imetnika dovoljenja za promet z 

veterinarskim zdravilom, ki je uporabljeno 

v medicirani krmi. Ustrezne informacije, 

zbrane v okviru postopka obveščanja, se 

vključijo v sistem veterinarske 

farmakovigilance, opisan v poglavju VII 

Direktive 2001/82/ES. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  305 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Oddelek 7a 

 DEJAVNOSTI ZUNANJIH 

IZVAJALCEV 

 Vsaka dejavnost zunanjih izvajalcev je 

opredeljena v ustrezni in dogovorjeni 

pogodbi, ki omogoča nadzor in 

preprečevanje morebitnih nesporazumov, 

ki bi lahko privedli do dela ali proizvoda 

nezadostne kakovosti. Med naročnikom in 

podizvajalcem se sklene pisna pogodba, v 

kateri so jasno opredeljene obveznosti 

obeh strani. Pogodba jasno določa, na 

kakšen način usposobljene osebe, 

pristojne za proizvodnjo, prevoz in nadzor 

kakovosti, opravljajo svoje obveznosti. 

 Pisna pogodba pokriva dejavnosti 

proizvodnje in/ali prevoza, ki jih zahteva 

naročnik, kot tudi vse tehnične določbe, ki 
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veljajo v zvezi s tem. Vse določbe pogodbe, 

vključno s predlogi tehničnih sprememb 

ali drugimi določbami, so skladne z 

določbami te uredbe. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  306 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog uredbe 

Priloga 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[…] črtano 

Or. de 

Obrazložitev 

Določbe Priloge II so nepraktične za primarno proizvodnjo, saj majhni kmetijski obrati z 

majhnim številom rejnih živali temu ustrezno potrebujejo tudi manjše količine medicirane 

krme in ti obrati so strukturno prilagojeni za uporabo majhnih količin krme. 

Predlog spremembe  307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Priloga 2 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Dnevni odmerek zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini se vključi v takšno 

količino medicirane krme, ki zagotavlja, 

da ciljna žival zaužije dnevni odmerek, ob 

upoštevanju, da se lahko količina krme, ki 

jo zaužije bolna žival, razlikuje od 

običajnega dnevnega obroka. 

2. Dnevni odmerek zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini se vključi v skladu z 

receptom. 

Or. en 
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Predlog spremembe  308 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Priloga 2 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Dnevni odmerek zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini se vključi v takšno 

količino medicirane krme, ki zagotavlja, 

da ciljna žival zaužije dnevni odmerek, ob 

upoštevanju, da se lahko količina krme, ki 

jo zaužije bolna žival, razlikuje od 

običajnega dnevnega obroka. 

2. Dnevni odmerek zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini se vključi v skladu z 

receptom. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Oznake za medicirano krmo in vmesne 

proizvode vključujejo naslednje podatke:  

Oznake za medicirano krmo in vmesne 

proizvode vključujejo v skladu z zahtevami 

te priloge in Uredbe (ES) št. 767/2009 na 

enostaven, jasen in razumljiv način za 

končne uporabnike naslednje podatke: 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) izraz „medicirana krma“ ali „vmesni 

proizvod za medicirano krmo“, ki je 

dopolnjen z izrazom „popolni proizvod“ ali 

(1) izraz „medicirana krma“ ali „vmesni 

proizvod za medicirano krmo“, ki je 

dopolnjen z izrazom „popolni proizvod“ ali 
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„dopolnilni proizvod“, kot je ustrezno, in 

ciljne vrste; 

„dopolnilni proizvod“, kot je ustrezno; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  311 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) ime ali naziv podjetja in naslov nosilca 

dejavnosti poslovanja s krmo, 

odgovornega za označevanje; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) številko odobritve osebe, odgovorne za 

označevanje, v skladu s členom 12; 

(3) številko odobritve osebe, odgovorne za 

označevanje, in proizvajalca, če se 

razlikuje od osebe, odgovorne za 

označevanje, v skladu s členom 12; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  313 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) številko odobritve osebe, odgovorne za (3) številko odobritve osebe, odgovorne za 
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označevanje, v skladu s členom 12; označevanje, in proizvajalca, če se 

razlikuje od osebe, odgovorne za 

označevanje, v skladu s členom 12; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  314 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) referenčno številko serije medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  315 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) neto količino medicirane krme, 

izraženo v masnih enotah v primeru trdne 

krme in v masnih ali prostorninskih 

enotah v primeru tekoče krme; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  316 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) zdravila za uporabo v veterinarski (6) zdravila za uporabo v veterinarski 
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medicini pod naslovom „zdravila“ z 

njihovim imenom, zdravilno učinkovino, 

jakostjo, dodano količino, imetnikom 

dovoljenja za promet, številko dovoljenja 

za promet; 

medicini pod naslovom „zdravila“ z 

njihovim imenom, zdravilno učinkovino, 

dodano količino zdravilne učinkovine; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  317 

Stanislav Polčák 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini pod naslovom „zdravila“ z 

njihovim imenom, zdravilno učinkovino, 

jakostjo, dodano količino, imetnikom 

dovoljenja za promet, številko dovoljenja 

za promet; 

(6) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini pod naslovom „zdravila“ z 

njihovim imenom, zdravilno učinkovino, 

jakostjo, dodano količino; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ti podatki so z vidika pravilne uporabe s strani kmetov nepotrebni. 

 

Predlog spremembe  318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini pod naslovom „zdravila“ z 

njihovim imenom, zdravilno učinkovino, 

jakostjo, dodano količino, imetnikom 

dovoljenja za promet, številko dovoljenja 

za promet; 

(6) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini pod naslovom „zdravila“ z 

njihovim imenom, zdravilno učinkovino in 

njeno dodano količino, jakostjo, 

imetnikom dovoljenja za promet, številko 

dovoljenja za promet; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) indikacije zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, morebitne 

kontraindikacije in neželene dogodke, če 

so ti podatki potrebni za uporabo; 

(7) morebitne kontraindikacije in neželene 

dogodke, če so ti podatki potrebni za 

uporabo; 

Or. en 

Obrazložitev 

Terapevtske indikacije so nepotrebne, saj se medicirana krma uporablja v skladu z receptom, 

na katerem so živali in bolezen, ki jo je treba zdraviti, že omenjene. 

 

Predlog spremembe  320 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) indikacije zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, morebitne 

kontraindikacije in neželene dogodke, če 

so ti podatki potrebni za uporabo; 

(7) morebitne kontraindikacije in neželene 

dogodke, če so ti podatki potrebni za 

uporabo; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) priporočilo, naj se prebere navodilo za 

uporabo zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, vključno s hiperpovezavo, kjer 

ga je mogoče najti, in opozorilo, da je 

zdravilo namenjeno le za zdravljenje živali 

ter da ga je treba hraniti zunaj pogleda in 

dosega otrok; 

(9) priporočilo, naj se prebere navodilo za 

uporabo zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, vključno s hiperpovezavo, kjer 

ga je mogoče najti, opozorilo, da je 

zdravilo namenjeno le za zdravljenje živali, 

opozorilo, da ga je treba hraniti zunaj 

pogleda in dosega otrok, ter opozorilo, da 

so ljudje v bližini živali, ki se zdravijo z 

medicirano krmo, lahko kontaminirani; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  322 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) pod naslovom „dodatki“ seznam 

krmnih dodatkov v medicirani krmi za 

živali za proizvodnjo živil v skladu s 

poglavjem I Priloge VI k Uredbi (ES) št. 

767/2009 ali v medicirani krmi za živali, 

ki niso namenjene proizvodnji živil, v 

skladu s poglavjem I Priloge VII k 

navedeni uredbi in, če je to ustrezno, 

zahteve glede označevanja iz ustrezne 

odobritve krmnega dodatka; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  323 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) imena posamičnih krmil, kot so črtano 
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navedena v katalogu iz člena 24(1) 

Uredbe (ES) št. 767/2009 ali v registru iz 

člena 24(6) navedene uredbe. Kadar se za 

proizvodnjo uporabi več posamičnih 

krmil, se navedejo v skladu z določbami iz 

člena 17(1)(e) in člena 17(2) Uredbe (ES) 

št. 767/2009; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  324 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) analitske sestavine medicirane krme 

za živali za proizvodnjo živil v skladu s 

poglavjem II Priloge VI k Uredbi (ES) št. 

767/2009 ali medicirane krme za živali, ki 

niso namenjene proizvodnji živil, v skladu 

s poglavjem II Priloge VII k navedeni 

uredbi; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  325 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) v primeru medicirane krme za živali, 

ki niso namenjene proizvodnji živil, 

brezplačno telefonsko številko ali drugo 

ustrezno sredstvo komunikacije, kjer 

lahko kupec poleg obveznih podatkov dobi 

informacije o krmnih dodatkih v 

medicirani krmi ali posamičnih krmilih v 

medicirani krmi, kadar se opredelijo s 

kategorijo iz člena 17(2)(c) Uredbe (ES) 

črtano 
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št. 767/2009; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  326 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) vsebnost vlage, če presega 14 %; črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) navodila za uporabo v skladu z 

veterinarskim receptom in povzetek 
glavnih značilnosti zdravila iz člena 14 

Direktive 2001/82/ES; 

(15) navodila za uporabo v skladu s 

povzetkom glavnih značilnosti zdravila iz 

člena 14 Direktive 2001/82/ES ali z 

veterinarskim receptom, če je na voljo v 

času proizvodnje; 

Or. ro 

Predlog spremembe  328 

Julie Girling 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) navodila za uporabo v skladu z 

veterinarskim receptom in povzetek 
glavnih značilnosti zdravila iz člena 14 

Direktive 2001/82/ES; 

(15) navodila za uporabo v skladu s 

povzetkom glavnih značilnosti zdravila iz 

člena 14 Direktive 2001/82/ES in 

veterinarski recept, če je na voljo v času 
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proizvodnje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  329 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) informacijo, da neustrezno 

odlaganje medicirane krme pomeni resno 

grožnjo za okolje in lahko prispeva k 

protimikrobni odpornosti; 

Or. en 

Obrazložitev 

Informacije o kraju in načinu ustreznega odlaganja neporabljenega materiala je mogoče 

zagotoviti prek hiperpovezave. 

 

Predlog spremembe  330 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 16 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16b) informacije o kraju in načinu 

ustreznega odlaganja neporabljenega 

materiala; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  331 

Peter Eriksson 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga 3 – točka 16 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16c) za medicirano krmo, ki vsebuje 

protimikrobna zdravila: zahteva, da se 

protimikrobna zdravila uporabljajo kot 

zadnja možnost ter zelo preudarno in 

odgovorno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[…] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Odstopanja iz te točke vključujejo 

tehnična in analitska odstopanja. 

1. Odstopanja iz te točke vključujejo 

tehnična odstopanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 
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Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Odstopanja iz te točke vključujejo 

tehnična in analitska odstopanja. 

1. Odstopanja iz te točke vključujejo 

tehnična odstopanja. 

Or. fr 

Obrazložitev 

V praksi se ne zdi izvedljivo upoštevati različna odstopanja tehnične ali analitske narave. 

Dejansko še niso potrjene vse metode analize. Zato se upoštevajo le tehnična odstopanja, 

določi pa se samo ena raven odstopanja, in sicer +/- 10 % ne glede na vsebnost in vrsto 

zadevne zdravilne učinkovine. 

 

Predlog spremembe  335 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Odstopanja iz te točke vključujejo 

tehnična in analitska odstopanja.  

1. Odstopanja iz te točke vključujejo 

tehnična odstopanja. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  336 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine protimikrobne zdravilne 

učinkovine, navedene na oznaki, se uporabi 

10-odstotno odstopanje. Za druge zdravilne 

učinkovine se uporabljajo naslednja 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine protimikrobne zdravilne 

učinkovine, navedene na oznaki, se uporabi 

3-odstotno odstopanje. Za druge zdravilne 

učinkovine se uporabljajo naslednja 
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odstopanja: odstopanja: 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede na moč protimikrobnih zdravilnih učinkovin je 10-odstotno odstopanje precej 

previsoko. 

 

Predlog spremembe  337 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine protimikrobne zdravilne 

učinkovine, navedene na oznaki, se uporabi 

10-odstotno odstopanje. Za druge 

zdravilne učinkovine se uporabljajo 

naslednja odstopanja: 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine zdravilne učinkovine, navedene na 

oznaki, se uporabi 10-odstotno odstopanje. 

Or. fr 

Predlog spremembe  338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine protimikrobne zdravilne 

učinkovine, navedene na oznaki, se uporabi 

10-odstotno odstopanje. Za druge 

zdravilne učinkovine se uporabljajo 

naslednja odstopanja: 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine zdravilne učinkovine, navedene na 

oznaki, se uporabi 10-odstotno odstopanje. 

Or. fr 
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Obrazložitev 

Upoštevanje različnih odstopanj tehnične ali analitske narave se v praksi ne zdi izvedljivo. 

Dejansko še niso potrjene vse metode analize. Zato se upoštevajo le tehnična odstopanja, 

določi pa se samo ena raven odstopanja, in sicer +/- 10 % ne glede na vsebnost in vrsto 

zadevne aktivne sestavine. 

 

Predlog spremembe  339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine protimikrobne zdravilne 

učinkovine, navedene na oznaki, se 

uporabi 10-odstotno odstopanje. Za druge 

zdravilne učinkovine se uporabljajo 

naslednja odstopanja: 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine zdravilne učinkovine, navedene na 

oznaki, se uporabljajo naslednja 

odstopanja: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  340 

Norbert Erdős 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine protimikrobne zdravilne 

učinkovine, navedene na oznaki, se uporabi 

10-odstotno odstopanje. Za druge zdravilne 

učinkovine se uporabljajo naslednja 

odstopanja: 

Kadar se ugotovi, da sestava medicirane 

krme ali vmesnega proizvoda odstopa od 

količine protimikrobne zdravilne 

učinkovine, navedene na oznaki, se uporabi 

10-odstotno odstopanje. Za druge zdravilne 

učinkovine se uporabljajo naslednja 

odstopanja: 

 zdravilna učinkovina na kg odstopanja 

 medicirana krma 

 > 500 mg • ± 20% 
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 > 100 mg in ≤ 500 mg • ± 25% 

 > 10 mg in ≤ 100 mg • ± 30% 

 ≤ 10 mg •± 35% 

Or. hu 

Predlog spremembe  341 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 2 – table 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Zdravilna učinkovina na kg medicirane 

krme 

Odstopanje 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg in ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg in ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Predlog spremembe 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 1 – odstavek 2 – table 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Zdravilna učinkovina na kg medicirane 

krme 

Odstopanje 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg in ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg in ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 
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Predlog spremembe 

črtano 

Or. fr 

Obrazložitev 

Upoštevanje različnih odstopanj tehnične ali analitske narave se v praksi ne zdi izvedljivo. 

Dejansko še niso potrjene vse metode analize. Zato se upoštevajo le tehnična odstopanja, 

določi pa se samo ena raven odstopanja, in sicer +/- 10 % ne glede na vsebnost in vrsto 

zadevne aktivne sestavine. 

 

Predlog spremembe  343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za navedbe na oznakah iz točk 10 in 12 

Priloge III k tej uredbi se uporabljajo 

odstopanja iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 

767/2009, kot je ustrezno. 

črtano 

Or. fr 

Obrazložitev 

Upoštevanje različnih odstopanj tehnične ali analitske narave se v praksi ne zdi izvedljivo. 

Dejansko še niso potrjene vse metode analize. Zato se upoštevajo le tehnična odstopanja, 

določi pa se samo ena raven odstopanja, in sicer +/- 10 % ne glede na vsebnost in vrsto 

zadevne aktivne sestavine. 

 

Predlog spremembe 344 

Michel Dantin 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za navedbe na oznakah iz točk 10 in 12 

Priloge III k tej uredbi se uporabljajo 

odstopanja iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 

767/2009, kot je ustrezno. 

črtano 

Or. fr 

Predlog spremembe  345 

Paolo De Castro 

 

Predlog uredbe 

Priloga 4 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za navedbe na oznakah iz točk 10 in 12 

Priloge III k tej uredbi se uporabljajo 

odstopanja iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 

767/2009, kot je ustrezno. 

črtano 

Or. it 

Predlog spremembe  346 

Peter Eriksson 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 PRILOGA Va 

 Preventivni ukrepi 

 Preventivni ukrepi, ki se uvedejo, preden 

se preide na protimikrobno zdravljenje 

celotnih skupin (metafilaksa): 

 – uporaba dobrih, zdravih plemenskih 

živali, ki lahko rastejo naravno in zdravo, 

z ustrezno gensko raznolikostjo; 

 – razmere, ki upoštevajo vedenjske 

potrebe vrst, tudi socialno 

interakcijo/hierarhijo; 
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 – gostota živali, ki ne povečuje tveganja za 

prenos bolezni; 

 – izolacija bolnih živalih od preostale 

skupine; 

 – razdelitev velikih skupin živali na 

manjše, fizično ločene skupine; 

 – izvajanje veljavnih predpisov o dobrem 

počutju živali v skladu z: 

 Direktivo Sveta 98/58/ES z dne 

20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L 

221, 8.8.1998, str. 23), 

 Direktivo Sveta 91/630/EGS z dne 19. 

novembra 1991 o določitvi minimalnih 

pogojev za zaščito prašičev (UL L 340, 

11.12.1991, str. 33) in 

 Direktivo Sveta 91/629/EGS z dne 19. 

novembra 1991 o določitvi minimalnih 

pogojev za zaščito telet (UL L 340, 

11.12.1991, str. 28). 

Or. en 

(Upravičenci po SKP že spoštujejo veljavne zakone o dobrem počutju živali iz zadnje točke, 

saj je navzkrižna skladnost začela veljati po reformi SKP leta 2003.) 

Obrazložitev 

Preventivni ukrepi bi morali imeti prednost pred tako imenovanim preventivnim zdravljenjem 

z antibiotiki, da bi omejili uporabo protimikrobnih zdravil brez poslabšanja zdravja in 

dobrega počutja živali. 

 


