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Dajanje krme v promet in njena uporaba ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o predlogu 

Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi 

(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD)) 

 

(Postopek soodločanja: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

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

– ob upoštevanju členov 251(2), 37 in 152(4)(b) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 

Parlamentu podala predlog (C6-0128/2008), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0407/2008), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. vzame na znanje izjavo Komisije, kot je priložena; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 
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Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi z dne 5. februarja 2009 z 

namenom sprejetja Uredbe (ES) št .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju 

krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 in razveljavitvi 

direktiv 79/373/EGS, 80/511/EGS, 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 

96/25/ES ter Odločbe 2004/217/ES 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve 

obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. .../2009.) 

PRILOGA 

 

Izjave Komisije glede: 

1. revizije Priloge IV: 

"Za prilagoditev Priloge IV(o tolerancah glede označevanja posamičnih krmil in krmnih 

mešanic) znanstvenemu in tehničnemu napredku, kakor je določeno v členu 11 uredbe, 

nameravajo Komisija in njene službe preučiti zgoraj omenjeno Prilogo IV. Komisija bo v 

okviru tega upoštevala tudi nekatera posamična krmila z vsebnostjo vlage večjo od 50 %." 



2. označevanja dodatkov: 

"Komisija bo preučila, ali bi se načela informiranja z označevanjem krme lahko uporabljala 

tudi za dodatke in premikse, dovoljene v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za 

uporabo v prehrani živali." 

3. interpretacije "kakršnih koli nujnih razlogov v zvezi z zdravjem ljudi in živali ter 

okoljem" iz uvodne izjave 21, člena 5 in člena 17 

"Komisija meni, da "kakršni koli nujni razlogi v zvezi z zdravjem ljudi in živali ter okoljem" 

lahko vključujejo nujne razloge, ki med drugim nastanejo zaradi malomarnosti, naklepnih 

goljufij in kaznivih dejanj." 


