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Изменение 34
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Етикетирането осигурява 
задължителна, доброволна и 
допълнителна информация. 
Задължителната информация трябва, 
съответно, да комбинира основните и 
специфичните изисквания към 
етикетирането на фуражните суровини 
или комбинираните фуражи и 
допълнителните изисквания в случай на 
диетични фуражи.

(15) Етикетирането осигурява 
задължителна, доброволна и 
допълнителна информация. 
Задължителната информация трябва, 
съответно, да комбинира основните и
специфичните изисквания към 
етикетирането на фуражните суровини 
или комбинираните фуражи и 
допълнителните изисквания в случай на 
диетични фуражи. Доброволната 
информация следва да бъде описана в 
техническа спецификация на 
продукта и да бъде сертифицирана 
от контролен орган.

Or. it

Изменение 35
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Вследствие на кризата със 
спонгиформната енцефалопатия по 
говедата (BSE) и с диоксина, през 2002 
година беше въведено задължението да 
се посочва теглото в проценти за всички 
фуражни суровини, включени в 
комбинираните фуражи. 
Междувременно, значително се подобри 
безопасността на храните и фуражите 
благодарение на Регламенти (EО) № 
178/2002 и (EО) № 183/2005 и техните 

(17) Вследствие на кризата със 
спонгиформната енцефалопатия по 
говедата (BSE) и с диоксина, през 2002 
година беше въведено задължението да 
се посочва теглото в проценти за всички 
фуражни суровини, включени в 
комбинираните фуражи. 
Междувременно, значително се подобри 
безопасността на храните и фуражите 
благодарение на Регламенти (EО) № 
178/2002 и (EО) № 183/2005 и техните 
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мерки по прилагане, по-точно, акцентът 
върху отговорността на стопанските 
субекти в областта на фуражите и 
храните , подобрената система за 
проследяване, въвеждането на 
принципите на HACCP при 
предприятията за фуражи и насоките за 
добра хигиенна практика във 
предприятията за фуражи. Тези 
положителни достижения, отразени в 
известията на системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи, 
доказват, че задължението да се посочва 
процентът на теглото върху всички 
фуражни суровини, включени в 
комбинираните фуражи, трябва да 
отпадне. Точните проценти могат да се 
представят на доброволни начала.

мерки по прилагане, по-точно, акцентът 
върху отговорността на стопанските 
субекти в областта на фуражите и 
храните , подобрената система за 
проследяване, въвеждането на 
принципите на HACCP при 
предприятията за фуражи и насоките за 
добра хигиенна практика във 
предприятията за фуражи. Тези 
положителни достижения, отразени в 
известията на системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи, 
доказват, че задължението да се посочва 
процентът на теглото върху всички 
фуражни суровини, включени в 
комбинираните фуражи, трябва да 
отпадне. Точните проценти могат да се 
представят на доброволни начала. Тази 
информация трябва обаче да премине 
през процедура на сертифициране от 
контролен орган.

Or. it

Изменение 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В дадени области където 
производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, които 
дават по-високи гаранции по 

(19) В дадени области, където 
производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, които 
дават по-високи гаранции по 
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отношение, по специално на HACCP, 
възможността за проследяване, строгите 
хигиенни правила и разработката на 
насоки на Общността за добра практика 
при хигиената, на производителя трябва 
да се позволи да отхвърли молбата ако 
той счете, че исканите данни биха 
нарушили правата на интелектуална 
собственост. Това няма да окаже 
въздействие върху безопасността на 
храните и фуражите, тъй като 
компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти на 
всички фуражни суровини. 

отношение, по специално на HACCP, 
възможността за проследяване, строгите 
хигиенни правила и разработката на 
насоки на Общността за добра практика 
при хигиената, на производителя трябва 
да се позволи да ограничи молбата до 
данни относно суровините, които 
винаги представляват повече от два 
процента от теглото на 
комбинирания фураж, ако той може да 
докаже, че исканите данни биха 
нарушили правата на интелектуална 
собственост. Това няма да окаже 
въздействие върху безопасността на 
храните и фуражите, тъй като 
компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти на 
всички фуражни суровини, а 
компетентните органи предоставят 
тези данни и на потребителите, ако 
съществува обосновано подозрение 
относно нарушения на приложимото  
законодателство.

Or. de

Обосновка

Änderungsantrag 3 wurde nach Diskussion im Ausschuss ergänzt. 

Der Hersteller sollte sich nur dann auf sein geistiges Eigentum berufen können, wenn er 
dieses auch nachweisen kann. Darüber hinaus ist laut Angaben der Hersteller das geistige 
Eigentum ausschließlich für Komponenten, die jeweils weniger als 2%  der Mischfuttermittel 
ausmachen, relevant. 

Изменение 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В дадени области където (19) В дадени области, където 
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производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, 
които дават по-високи гаранции по 
отношение, по специално на HACCP, 
възможността за проследяване, 
строгите хигиенни правила и 
разработката на насоки на 
Общността за добра практика при 
хигиената, на производителя трябва 
да се позволи да отхвърли молбата 
ако той счете, че исканите данни 
биха нарушили правата на 
интелектуална собственост. Това 
няма да окаже въздействие върху 
безопасността на храните и 
фуражите, тъй като 
компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти 
на всички фуражни суровини.

производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация.
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 

Or. de

Обосновка

Durch den Toleranzbereich von +/- 15 % bei der Angabe der mengenmäßigen 
Zusammensetzung von Mischfuttermitteln wird dem Urteil des EuGH zur Kennzeichnung von 
Mischfuttermitteln entsprochen und den Herstellerinteressen ausreichend Rechnung getragen. 
Ein zusätzliches Auskunftsverweigerungsrecht, wie es der Verordnungsvorschlag vorsieht, 
unter Berufung auf "sensible Geschäftsinformationen" bzw. das Recht auf "geistiges 
Eigentum" würde dieser Bestimmung jedoch letztlich ihren Sinn nehmen.



AM\735898BG.doc 7/106 PE409.724v01-00

BG

Изменение 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В дадени области където 
производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, които 
дават по-високи гаранции по 
отношение, по специално на HACCP, 
възможността за проследяване, строгите 
хигиенни правила и разработката на 
насоки на Общността за добра практика 
при хигиената, на производителя
трябва да се позволи да отхвърли
молбата ако той счете, че исканите 
данни биха нарушили правата на 
интелектуална собственост. Това няма 
да окаже въздействие върху 
безопасността на храните и фуражите, 
тъй като компетентните органи винаги 
имат право да получат точните 
проценти на всички фуражни суровини. 

(19) В дадени области, където 
производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, които 
дават по-високи гаранции по 
отношение, по специално на HACCP, 
възможността за проследяване, строгите 
хигиенни правила и разработката на 
насоки на Общността за добра практика 
при хигиената, производителят
трябва да изпълни молбата, както 
следва: откритото деклариране важи 
за трите най-значими по отношение 
на теглото фуражни съставки. В 
случай че те не достигат 60 % от 
теглото, откритото деклариране 
важи за количеството фуражни 
съставки, необходимо за достигане на 
минимум 60% от него. 
За да не бъдат нарушени правата на 
интелектуална собственост на 
производителя, при наличие на 
надлежно доказателство той не 
трябва да представя данни относно 
суровини, чийто дял от теглото  
възлиза на 3%. Това няма да окаже 
въздействие върху безопасността на 
храните и фуражите, тъй като 
компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти на 
всички фуражни суровини. 
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Or. de

Обосновка

Mit der vorgeschlagenen Änderung  kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Изменение 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В дадени области където 
производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, които 
дават по-високи гаранции по 
отношение, по специално на HACCP, 
възможността за проследяване, строгите 
хигиенни правила и разработката на 
насоки на Общността за добра практика 
при хигиената, на производителя
трябва да се позволи да отхвърли
молбата ако той счете, че исканите 
данни биха нарушили правата на 
интелектуална собственост. Това няма 
да окаже въздействие върху 
безопасността на храните и фуражите, 
тъй като компетентните органи винаги 
имат право да получат точните 

(19) В дадени области, където 
производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, които 
дават по-високи гаранции по 
отношение, по специално на HACCP, 
възможността за проследяване, строгите 
хигиенни правила и разработката на 
насоки на Общността за добра практика 
при хигиената, производителят
трябва да изпълни молбата, както 
следва: откритото деклариране важи 
за четирите най-значими по 
отношение на теглото фуражни 
съставки. В случай че те не достигат 
70% от теглото, откритото 
деклариране важи за количеството 
фуражни съставки, необходимо за 
достигане на минимум 70% от него. 
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проценти на всички фуражни суровини. За да не бъдат нарушени правата на 
интелектуална собственост на 
производителя, при наличие на 
надлежно доказателство той не 
трябва да представя данни относно 
суровини, чийто дял от теглото 
възлиза на 3%. Това няма да окаже 
въздействие върху безопасността на 
храните и фуражите, тъй като 
компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти на 
всички фуражни суровини. 

Or. de

Обосновка

Mit der vorgeschlagenen Änderung  kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Изменение 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В дадени области където 
производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, които 
дават по-високи гаранции по 
отношение, по специално на HACCP, 

(19) В дадени области, където 
производителят не е длъжен да 
етикетира специфичните съставки, 
клиентът трябва да има възможност да 
изиска допълнителна информация. 
Въпреки това, посочването на 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж в низходящ ред 
според теглото, вече осигурява важна 
информация за данните на съставките. 
Имайки предвид последните 
усъвършенствания на 
законодателството на Общността, които 
дават по-високи гаранции по 
отношение, по специално на HACCP, 
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възможността за проследяване, строгите 
хигиенни правила и разработката на 
насоки на Общността за добра практика 
при хигиената, на производителя
трябва да се позволи да отхвърли
молбата ако той счете, че исканите 
данни биха нарушили правата на 
интелектуална собственост. Това няма 
да окаже въздействие върху 
безопасността на храните и фуражите, 
тъй като компетентните органи винаги 
имат право да получат точните 
проценти на всички фуражни суровини. 

възможността за проследяване, строгите 
хигиенни правила и разработката на 
насоки на Общността за добра практика 
при хигиената, производителят
трябва да изпълни молбата, както 
следва: откритото деклариране важи 
за петте най-значими по отношение 
на теглото фуражни съставки. В 
случай че те не достигат 80% от 
теглото, откритото деклариране 
важи за количеството фуражни 
съставки, необходимо за достигане на 
минимум 80% от него. 
За да не бъдат нарушени правата на 
интелектуална собственост на 
производителя, при наличие на 
надлежно доказателство той не 
трябва да представя данни относно 
суровини, чийто дял от теглото 
възлиза на 3%. Това няма да окаже 
въздействие върху безопасността на 
храните и фуражите, тъй като 
компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти на 
всички фуражни суровини. 

Or. de

Обосновка

Mit der vorgeschlagenen Änderung  kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Изменение 41
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Съвременното етикетиране 
съдейства за конкурентноспособна 

(25 Съвременното етикетиране 
съдейства за конкурентноспособна 
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среда на пазара, където динамични, 
ефективни иновационни оператори 
могат напълно да използват 
етикетирането, за да продадат техните 
продукти. Като се вземат предвид, както 
взаимоотношенията на бизнес към 
бизнес при продажбата на фураж за 
животновъдството, така и 
взаимоотношенията между 
производители и купувачи на храни за 
домашни любимци, правилата за добро 
етикетиране за тези две области могат
да бъдат полезно средство за постигане 
на целите на съвременното етикетиране. 
Тези правила могат да
интерпретират рамката, представена 
за доброволното етикетиране.

среда на пазара, където динамични, 
ефективни иновационни оператори 
могат напълно да използват 
етикетирането, за да продадат техните 
продукти. Като се вземат предвид, както 
взаимоотношенията на бизнес към 
бизнес при продажбата на фураж за 
животновъдството, така и 
взаимоотношенията между 
производители и купувачи на храни за 
домашни любимци, правилата за добро 
етикетиране за тези две области могат
да бъдат полезно средство за постигане 
на целите на съвременното етикетиране. 
Тези правила трябва да отговарят на
рамката, представена за доброволното 
етикетиране.

Or. it

Изменение 42
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) По специално, на Комисията се 
предоставят правомощия за вземане на 
решение за продукти, забранени за 
използване като фуражи, за разрешения 
за фуражи, предназначени за специални 
хранителни цели, за създаване на списък 
от категории за етикетиране на фуражни 
суровини за животни, които не се 
отглеждат за храна, за изменение на 
списъка на доброволните специфични 
данни, посочени в етикетите и за 
адаптиране на приложенията в 
светлината на научните и технически 
достижения. Тъй като тези мерки са от 
общо естество и са предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia, чрез 
допълването му, те трябва да се приемат 

(29) По специално, на Комисията се 
предоставят правомощия за вземане на 
решение за продукти, забранени за 
използване като фуражи, за разрешения 
за фуражи, предназначени за специални 
хранителни цели, за създаване на списък 
от категории за етикетиране на фуражни 
суровини за животни, които не се 
отглеждат за храна, за изменение на 
списъка на доброволните специфични 
данни, посочени в етикетите, за 
определяне на процедурата за 
сертифициране на фуражи, 
включваща доброволното 
етикетиране, и за адаптиране на 
приложенията в светлината на научните 
и технически достижения. Тъй като тези 
мерки са от общо естество и са 



PE409.724v01-00 12/106 AM\735898BG.doc

BG

в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/EО.

предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, inter alia, чрез допълването 
му, те трябва да се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/EО.

Or. it

Изменение 43
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Регламент (ЕО) № 1831/2003;

Or. es

Обосновка

Las condiciones dispuestas en el presente Reglamento para la comercialización de piensos no 
deberían interferir y/o crear incertidumbre respecto a las establecidas en otros tesxtos 
legislativos relativos a  la comercialización de aditivos. 

Изменение 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета  
относно добавки за използване при 
храненето на животните;
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Or. de

Обосновка

Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung 1831/2003 über Zusatzstoffe zur 
Verwendung in der Tierernährung gelten. Insbesondere sollten die in dieser Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht die besonderen 
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen, welche bereits durch die 
genannten Verordnungen aufgestellt wurden, beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheit 
schaffen. 

Изменение 45
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета от 28 юни 2007 година 
относно биологичното производство 
и етикетирането на биологични 
продукти1.
1 ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

Or. es

Обосновка

Las condiciones dispuestas en el presente Reglamento para la comercialización de piensos no 
deberían interferir y/o crear incertidumbre respecto a las condiciones establecidas en otros 
textos legislativos relativos a  la comercialización de aditivos y piensos.
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Изменение 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) Регламент (ЕО) № 834/2007 на  
Съвета от 28 юни 2007 година  
относно биологичното производство 
и етикетирането на биологични 
продукти1; 
1 ОВ L 189 от  20.7.2007 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung 834/2007 über die 
ökologische/biologischeProduktion gelten. Insbesondere sollten die in dieser Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht die besonderen 
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen, welche bereits durch die 
genannten Verordnungen aufgestellt wurden, beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheit 
schaffen.

Изменение 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент не се прилага 
при водата, директно приемана от 
животните или умишлено включена във 
фуражите.

3. Настоящият регламент не се прилага 
при водата, директно приемана от 
животните или умишлено включена във 
фуражите. При все това, той се 
прилага по отношение на фуражи, 
които се приемат с вода.

Or. de



AM\735898BG.doc 15/106 PE409.724v01-00

BG

Обосновка

Zwar wird Wasser nicht von dieser Verordnung berücksichtigt, gleichwohl werden zahlreiche 
Futtermittel dem Tierbestand über Wasser zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um eine 
einschlägige Verwendung von Futtermitteln, die unbedingt von der vorliegenden Verordnung 
erfasst werden sollte.

Изменение 48
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент не се прилага 
при водата, директно приемана от 
животните или умишлено включена във 
фуражите. 

3. Настоящият регламент не се прилага 
по отношение на водата, директно 
приемана от животните или умишлено 
включена във фуражите. Въпреки това 
той се прилага по отношение на 
фуражите, предназначени да се дават 
с помощта на вода.

Or. es

Обосновка

Un gran número de aditivos se suministran al ganado a través del agua. Este uso del pienso 
(la definición de pienso incluye a los aditivos para el pienso) debería quedar cubierto en el 
ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Изменение 49
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) „Орално хранене на животни“: 
въвеждане по орален път в 
храносмилателния тракт на
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продукти, предназначени за хранене 
на животните, с цел да се задоволят 
хранителните нужди на животното 
и/или да се поддържа равнището на 
продуктивност на здравите 
животни.

Or. es

Обосновка

La ganadería moderna incluye no sólo el aporte de pienso tradicional a los animales, sino 
también el suministro pasivo o activo de un amplio rango de elementos nutritivos que 
contribuyen a su óptimo estado fisiológico así como a su bienestar. La nutrición oral engloba 
todas estas prácticas por lo que este uso debe estar cubierto por el presente Reglamento.

Изменение 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) "Хранене на животни през 
устата": въвеждането на фуражи в 
стомашночревния тракт на 
животното през устата с цел 
задоволяване на потребностите  му 
от храна, респ. поддържането на 
продуктивността на средно здрави 
животни;

Or. de

Обосновка

Orale Tierfütterung: Die Praxis moderner Fütterung des Viehbestandes beschränkt sich nicht 
darauf, den Tieren herkömmliche Futtermittel zugänglich zu machen, sondern schließt auch 
ihre passive oder aktive Versorgung mit verschiedenen Nährstoffen ein, die zu einem 
günstigen physiologischen und gesundheitlichen Zustand beitragen. Orale Tierfütterung 
erfasst diese verschiedenen Praktiken und ist somit einer Regelung innerhalb dieser 
Verordnung zugänglich.
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Изменение 51
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е)  „Комбиниран фураж“: смес от 
фуражни суровини, независимо дали са 
със или без съдържание на фуражни 
добавки за хранене на животните през 
устата, под формата на пълноценни или 
допълващи фуражи;

е)  „Комбиниран фураж“: смес от най-
малко две фуражни суровини, 
независимо дали са със или без 
съдържание на фуражни добавки за 
хранене на животните през устата, под 
формата на пълноценни или допълващи 
фуражи;

Or. es

Изменение 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „Комбиниран фураж“: смес от 
фуражни суровини, независимо дали са 
със или без съдържание на фуражни 
добавки за хранене на животните през 
устата, под формата на пълноценни или 
допълващи фуражи;

е) „Комбиниран фураж“: смес от поне 
две фуражни суровини, независимо дали 
са със или без съдържание на фуражни 
добавки за хранене на животните през 
устата, под формата на пълноценни или 
допълващи фуражи;

Or. de

Обосновка

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
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erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht möglich ist. 
Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als durch 
Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Изменение 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „Пълноценен фураж“: комбиниран 
фураж, който поради своя състав е 
достатъчен за една дневна дажба;

ж) „Пълноценен фураж“: комбиниран 
фураж, който поради своя състав е 
достатъчен за една дневна дажба, 
съгласно установеното в член 2, 
параграф 2, буква е) от Регламент 
(ЕО) № 1831/2003;

Or. de

Обосновка

In der Definition sollte der Begriff der täglichen Ration in Übereinstimmung mit seinen 
Notwendigkeiten gesehen werden. Folglich sollte die Definition geändert werden, um zu 
garantieren, dass alle Bestandteile bezogen auf den Nährwert erwähnt werden. "Tägliche 
Ration" bedeutet die durchschnittliche Gesamtquantität der Futtermittel, berechnet auf einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 12%, die täglich erforderlich ist für ein Tier einer gegebenen Spezies, 
Alter und Leistung, um alle seine Notwendigkeiten zufriedenzustellen.
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Изменение 54
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „Пълноценен фураж“: комбиниран 
фураж, който поради своя състав е 
достатъчен за една дневна дажба;

ж) „Пълноценен фураж“ означава 
комбиниран фураж, който поради своя 
състав е достатъчен за една дневна 
дажба, както е определено в член 2, 
параграф 2, буква е) от Регламент 
(ЕО) № 1831/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 
септември 2003 година относно 
добавки за използване при храненето 
на животните1; 
1 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

Or. en

Обосновка

In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs.

Изменение 55
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „Допълващи фуражи“: комбинирани 
фуражи с поне една фуражна суровина, 

з) „Допълващи фуражи“: комбинирани 
фуражи, които имат високо съдържание 
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които имат високо съдържание на 
определени вещества, но които поради 
техния състав, са достатъчни за една 
дневна дажба, само ако се използват в 
комбинация с други фуражи;

на определени вещества, но които 
поради техния състав, са достатъчни за 
една дневна дажба, само ако се 
използват в комбинация с други 
фуражи;

Or. pt

Обосновка

Como alimento composto é definido como uma mistura de matérias primas para alimentação, 
um alimento complementar sendo considerado um alimento composto, não pode ser composto 
por apenas uma matéria prima.

Изменение 56
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „Хранителна добавка“: продукт, 
предназначен за хранене на 
животните, съдържащ смес от 
фуражна(и) добавка(и) от всички 
категории с изключение на 
категориите, посочени в приложение
IV, глава 3 от Регламент (ЕО) № 
183/2005, и/или фуражни суровини; 
този продукт обаче поради своя 
състав съответства на по-малко от 
една дневна дажба. Предназначението 
й е да се използва в отговор на 
повишените, временните и/или 
специфичните потребности на
животните. Дава се отделно или 
заедно с дневната дажба или с 
помощта на вода.

Or. es
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Обосновка

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.

Изменение 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) "Допълнителен фураж": фураж, 
който се състои от смес от фуражни 
добавки от всякаква категория с 
изключение на изброените в 
приложение IV, глава 3 от Регламент 
(ЕО) № 183/2005. Той може 
допълнително да бъде смесен с 
фуражни суровини, но въпреки това, 
поради своя състав не е достатъчен 
за дневна дажба. Неговата цел е да 
задоволи  временни, повишени, 
съответно извънредни  хранителни 
потребности на животните. Той се 
дава или заедно с или отделно от 
дневната дажба, или с вода;

Or. de
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Изменение 58
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „Носител“: вещество, използвано, за 
да разтвори, разреди, диспергира или по 
други начин физически да промени 
дадена фуражна добавка, за да улесни 
обработката , прилагането и
използването ѝ без да променя 
технологичните функции и без 
оказване на влияние върху 
технологичните резултати;

к) „Носител“: вещество, използвано, за 
да разтвори, разреди, диспергира или по 
други начин физически да промени 
дадена фуражна добавка, за да улесни 
обработката, прилагането или
използването ѝ;

Or. es

Обосновка

El objetivo de la enmienda es simplificar el texto y evitar errores de interpretación.

Изменение 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „Носител“: вещество, използвано, за 
да разтвори, разреди, диспергира или по 
други начин физически да промени 
дадена фуражна добавка, за да улесни 
обработката , прилагането и 
използването й без да променя 
технологичните функции и без 
оказване на влияние върху 
технологичните резултати;

к) „Носител“: вещество, използвано, за 
да разтвори, разреди, диспергира или по 
други начин физически да промени 
дадена фуражна добавка, за да улесни 
обработката, прилагането и 
използването й; 

Or. de
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Изменение 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „Производствена серия или партида“: 
единица продукция от един завод, 
която използва еднакви 
производствени параметри или 
няколко такива единици, когато са 
произведени в последователен ред и са 
складирани заедно. Тя се състои от 
количество фураж, което може да се 
установи и е определено, че има общи 
характеристики, такива като произход, 
разнообразие, вид на опаковката, 
опаковчик, консигнант, или еднакво 
етикетиране;

о) „Производствена серия или партида“: 
количество фураж, което може да се 
установи и при което се наблюдават 
общи характеристики, такива като 
произход, разнообразие, вид на 
опаковката, опаковчик, консигнант, или 
еднакво етикетиране;

Or. de

Обосновка

Solange Nachweisbarkeit sichergestellt wird, sollte die Definition „Partie“ oder „Los“ die 
geläufige Praxis im Futtersektor umfassen.

Изменение 61
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква o

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „Производствена серия или партида“:
единица продукция от един завод, 
която използва еднакви 
производствени параметри или 

о) „Производствена серия или партида“:
определено количество фураж, при 
което се наблюдават общи 
характеристики, такива като произход, 
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няколко такива единици, когато са 
произведени в последователен ред и са 
складирани заедно. Тя се състои от
количество фураж, което може да се 
установи и е определено, че има общи 
характеристики, такива като произход, 
разнообразие, вид на опаковката, 
опаковчик, консигнант, или еднакво 
етикетиране;

разнообразие, вид на опаковката, 
опаковчик, консигнант, или еднакво 
етикетиране;

Or. pl

Изменение 62
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „Етикетиране“: приписване на думи, 
специфични данни, търговски марки, 
име на сорт, образни изображения или 
символи към даден фураж чрез 
поставянето на тази информация 
върху всяка среда, като опаковка, 
контейнер, известие, етикет, документ, 
пръстен, яка или интернет 
пространство, отнасящи се до или
придружаващи такъв фураж;

п) „Етикетиране“: всякакви думи, 
специфични данни, търговски марки, 
име на сорт, образни изображения или 
символи, които се отнасят до даден 
фураж и са отпечатани върху 
опаковка, документ, контейнер, 
известие, етикет или плик,
придружаващ такъв фураж;

Or. pl

Обосновка

Podając definicje etykietowania ,,wszelkiego rodzaju" przepis mógłby w sposób 
niezamierzony godzić w wymagania obowiązkowego etykietowania, którego zakres byłby zbyt 
szeroki i przestałby spełniać podstawową funkcję etykietowania jaką jest dostarczanie 
informacji o produkcie konsumentowi, tak aby umożliwić mu dokonanie wyboru.



AM\735898BG.doc 25/106 PE409.724v01-00

BG

Изменение 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „Етикетиране“: приписване на думи, 
специфични данни, търговски марки, 
име на сорт, образни изображения или 
символи към даден фураж чрез 
поставянето на тази информация 
върху всяка среда, като опаковка, 
контейнер, известие, етикет, документ, 
пръстен, яка или интернет 
пространство, отнасящи се до или
придружаващи такъв фураж;

п) „Етикетиране“: всякакви думи, 
специфични данни, търговски марки, 
име на сорт, образни изображения или 
символи, които се отнасят до даден 
фураж и са отпечатани върху 
опаковка, документ, контейнер, 
известие, етикет, пръстен или яка,
придружаващи такъв фураж;

Or. de

Обосновка

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, das ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d.h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.
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Изменение 64
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „Етикетиране“: приписване на думи, 
специфични данни, търговски марки, 
име на сорт, образни изображения или 
символи към даден фураж чрез 
поставянето на тази информация
върху всяка среда, като опаковка, 
контейнер, известие, етикет, документ, 
пръстен, яка или интернет 
пространство, отнасящи се до или
придружаващи такъв фураж;

п) „Етикетиране“ означава думи, 
специфични данни, търговски марки, 
име на сорт, изображения или символи, 
свързани с даден фураж и обозначени
върху всяка опаковка, контейнер, 
известие, етикет, документ, пръстен или
яка, придружаващи такъв фураж;

Or. en

Обосновка

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.
The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed. 
 This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 
different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 
The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final 
Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.
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Изменение 65
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „Етикет“: всеки фиш, търговска 
марка, маркировка, изображение или 
друго описание, написано, отпечатано, 
нанесено от шаблон, маркирано, 
релефно щамповано, щемпелувано или 
прикрепено към контейнера на фуража;

р) „Етикет“: всеки фиш, търговска 
марка, маркировка, изображение или 
друго описание, написано, отпечатано, 
нанесено от шаблон, маркирано, 
релефно щамповано, щемпелувано или 
прикрепено към контейнера на фуража, 
или информацията върху всякакви 
материали, отнасящи се до или 
придружаващи фуража;

Or. es

Обосновка

El concepto de etiquetado definido en el presente Reglamento reconoce que la etiqueta fijada 
en el envase constituye solamente una parte del total de información  que el proveedor ofrece 
al usuario. Deben establecerse ciertas medidas complementarias para mejorar este flujo de 
información e identificar de forma más clara su uso

Изменение 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „Етикет“: всеки фиш, търговска 
марка, маркировка, изображение или 
друго описание, написано, отпечатано, 
нанесено от шаблон, маркирано, 
релефно щамповано, щемпелувано или 
прикрепено към контейнера на фуража;

р) „Етикет“: всеки фиш, търговска 
марка, маркировка, изображение или 
друго описание, написано, отпечатано, 
нанесено от шаблон, маркирано, 
релефно щамповано, щемпелувано или 
прикрепено към контейнера на фуража, 
или всякакъв носител на информация, 
който си отнася до или придружава 
фуража;
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Or. de

Обосновка

Etikett: Das Kennzeichnungskonzept, das in diese Veordnung Eingang gefunden hat, trägt der 
Tatsache Rechnung, dass das auf einer Futtermittelverpackung angebrachte Etikett nur ein 
teil der Information ist, die den Kunden von dem Lieferanten mitgeteilt wird. Um den 
Informationsfluss zu verbessern und den Adressaten der Kennzeichnung zielgerichteter zu 
informieren, muss eine Reihe zusätzlicher Mittel genutzt werden. Die Definition des Etiketts 
sollte mit der Definition der Kennzeichnung in Einklang gebracht werden.

Изменение 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква с a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) "Първо пускане на пазара": 
първото пускане на пазара на фураж 
след неговото производство или 
въвеждане.

Or. de

Обосновка

Erstes Inverkehrbringen: Dieses Prinzip, das erstmals in die Zusatzstoff-Verordnung 
1831/2003 Eingang gefunden hatte, hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um der 
Verantwortung und den gesetzlichen Pflichten in dem Beziehungsgeflecht zwischen 
Futtermittel- und Tierproduktion gerecht zu werden. Die Aufnahme dieser Definition ist 
wichtig, um den verschiedenen Futtermittelunternehmern klare Verantwortungsbereiche 
zuzuweisen.
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Изменение 68
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква с a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) „Първоначално пускане на пазара“: 
първоначалното пускане на пазара на 
фураж след неговото производство 
или внос.

Or. es

Обосновка

El concepto de "primera comercialización", introducido por vez primera en el Reglamento 
1831/2003 sobre los aditivos en alimentación animal, ha demostrado ser una valiosa 
herramienta para la gestión de las responsabilidades y deberes legales en la siempre 
compleja cadena de operadores de productos para la alimentación de los animales. Para 
delimitar de forma clara las responsabilidades de los operadores de la cadena, es importante 
que se incluya esta definición.

Изменение 69
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква с a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) "Първо пускане на пазара": 
първото пускане на пазара на фураж 
след неговото производство или внос.

Or. it

Обосновка

Negliarticoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene lea responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
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178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato per il quale ila 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).

Изменение 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) той е здравословен, неподправен, 
подходящ за целта и с продаваемо 
качество;

а) той е здравословен, неподправен, 
подходящ за целта и с продаваемо 
качество;

Or. de

Обосновка

Der Begriff „echt" kann zu Verwirrungen führen. Die Änderung  "unverfälscht“ wird in 
Artikel 3 von Richtlinie 79/373 vom 2. April 1979 zur Vermarktung von Mischfuttermitteln 
verwendet.

Изменение 71
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) той е здравословен, неподправен, 
подходящ за целта и с продаваемо 
качество;

не се отнася до българския текст

Or. en
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Обосновка

Introducing the notion of “genuine feed may lead to confusion. This Amendment is for 
clarification and is using the work” unadulterated” which is the terms currently used in 
Article 3 of Directive 79/373 of 2 April 1979 on the marketing of compound feeding stuffs.

Изменение 72
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите на фуражи 
предоставят на разположение на 
компетентните органи, отговарящи за 
осъществяване на официален контрол, 
всяка информация, отнасяща се до 
състава или до обявените свойства на 
фуража, пуснат на пазара, която дава 
възможност за проверка на точността на 
информацията, дадена чрез етикетиране.

2. Лицето, отговарящо за 
първоначалното пускане на пазара на 
фуража, предоставя на разположение 
на компетентните органи, отговарящи за 
осъществяване на официален контрол, 
всяка информация, отнасяща се до 
състава или до обявените свойства на 
фуража, пуснат на пазара, която дава 
възможност за проверка на точността на 
информацията, дадена чрез етикетиране.

Or. es

Обосновка

El concepto de "puesta en el mercado” resulta más apropiado que el de "fabricante" en 
cuanto a la naturaleza de la persona que lleva a cabo las  responsabilidades previstas en los 
artículos 17, 18 y 20 del Reglamento (CE) n°178/2002), ya que es el importador y no el 
fabricante del pienso
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Изменение 73
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите на фуражи
предоставят на разположение 
на компетентните органи, 
отговарящи за осъществяване на 
официален контрол, всяка 
информация, отнасяща се до 
състава или до обявените 
свойства на фуража, пуснат на 
пазара, която дава възможност за 
проверка на точността на 
информацията, дадена чрез 
етикетиране.

2. Лицето, отговорно за 
първоначалното пускане на пазара
предоставя на разположение на 
компетентните органи, отговарящи 
за осъществяване на официален 
контрол, всяка информация, 
отнасяща се до състава или до 
обявените свойства на фуража, 
пуснат на пазара, която дава 
възможност за проверка на 
точността на информацията, дадена 
чрез етикетиране.

Or. it

Обосновка

Il concetto di “prima immissione sul mercato” è più appropriato in quanto comprende anche 
il caso del magime importato, per il quale la persona che detiene la responsabilità come 
previsto dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento (CE) n. 
178/2002) è l’importatore e non il fabbricante di mangimi.

Изменение 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите на фуражи 
предоставят на разположение на 
компетентните органи, отговарящи за 
осъществяване на официален контрол
всяка информация, отнасяща се до 
състава или до обявените свойства на 
фуража, пуснат на пазара, която дава 
възможност за проверка на точността на 

2. Лицето, отговорно за първото 
пускане на пазара, предоставя на 
разположение на компетентните органи, 
отговарящи за осъществяване на 
официален контрол,
всяка информация, отнасяща се до 
състава или до обявените свойства на 
фуража, пуснат на пазара, която дава 
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информацията, дадена чрез етикетиране. възможност за проверка на точността на 
информацията, дадена чрез етикетиране.

Or. de

Изменение 75
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите на фуражи 
предоставят на разположение на 
компетентните органи, отговарящи за 
осъществяване на официален контрол, 
всяка информация, отнасяща се до 
състава или до обявените свойства на 
фуража, пуснат на пазара, която дава 
възможност за проверка на точността на 
информацията, дадена чрез етикетиране.

2. Предвидените в член 12 
предприятия за фуражи, отговарящи 
за данните върху етикетите,
предоставят на разположение на 
компетентните органи, отговарящи за 
осъществяване на официален контрол, 
всяка информация, отнасяща се до 
състава или до обявените свойства на 
фуража, пуснат на пазара, която дава 
възможност за проверка на точността на 
информацията, дадена чрез етикетиране.

Or. en

Обосновка

Amendment for clarification. Article 12 of the Proposal sets clearly the responsibilities as 
regard labeling. For the sake of coherence, Article 5.2 should reflect these responsibilities.
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Изменение 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентните органи могат да 
предоставят на потребители 
получените съобразно параграф 2 
данни, ако след преценка на 
обоснованите евентуални интереси 
на производители и потребители 
счетат, че предоставянето на 
данните е оправдано. Възможно е 
органът да обвърже предоставянето 
на данни с подписването на 
декларация за поверителност.  

Or. de

Обосновка

Änderungsantrag 11 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert. 
Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird, 
obwohl die Angaben auf dem Etikett nur freiwillig erfolgen.

Изменение 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забрана Забранени суровини

Or. de
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Изменение 78
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забрана Забранени суровини

Or. en

Изменение 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се вземат предвид, по-
специално, научните доказателства, 
напредъка в технологиите, известията 
от Системата за бързо предупреждение 
за храни и фуражи или резултатите от 
официалните проверки съгласно 
Регламент (ЕО) № 882/2004, 
Комисията приема списък на 
суровините, чието пускане на пазара 
или използване за целите на храна за 
животни е забранено.

2. Като се вземат предвид, по-
специално, научните доказателства, 
напредъка в технологиите, известията 
от Системата за бързо предупреждение 
за храни и фуражи или резултатите от 
официалните проверки съгласно 
Регламент (ЕО) № 882/2004, 
Комисията приема списък на 
суровините, чието пускане на пазара 
или използване за целите на храна за 
животни е забранено, като списъкът 
е включен в приложение IIa.

Or. de

Обосновка

Die Liste der verbotenen Materialien soll im Kern der Verordnung im Anhang eingeschlossen 
werden, wie es der Fall ist für die Liste der verwendbaren Materialien und nicht in einem 
gesonderten Text (z.Z. Entscheidung 2004/217) erscheinen.
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Изменение 80
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се вземат предвид, по-
специално, научните доказателства, 
напредъка в технологиите, известията от 
Системата за бързо предупреждение за 
храни и фуражи или резултатите от 
официалните проверки съгласно 
Регламент (ЕО) № 882/2004, Комисията 
приема списък на суровините, чието 
пускане на пазара или използване за 
целите на храна за животни е забранено.

2. Като се вземат предвид, по-специално, 
научните доказателства, напредъка в 
технологиите, известията от Системата 
за бързо предупреждение за храни и 
фуражи или резултатите от 
официалните проверки съгласно 
Регламент (ЕО) № 882/2004, Комисията 
приема списъка на суровините по 
Приложение II а, чието пускане на 
пазара или използване за целите на 
храна за животни е забранено.

Or. en

Обосновка

The list of prohibited materials ought to be included in the core of the Regulation in an annex, 
as is the case further on for the list of the main materials used and not appear in a separate 
text (currently decision 2004/217).

Изменение 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Определяне на пределно допустими  

стойности за примеси 
Независимо от разпоредбите на 
Директива 2002/32/ЕО, Комисията 
може да определи пределно 
допустими стойности за примесите, 
които възникват вследствие на 
производствения процес. 
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При това тя взема предвид научните 
доказателства, напредъка в 
технологиите, известията в рамките 
на Системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи, 
както и резултатите от 
официалните проверки съгласно 
Регламент (ЕО) № 882/2004. 
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 29, параграф 4.

Or. de

Обосновка

Änderungsantrag 13 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert. 
Höchstmengen für Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess sollen nach dem 
Vorschlag der Kommission in der Verantwortung der Hersteller im Katalog festgelegt werden 
(Siehe Anhang I). Da diese Verunreinigungen gegebenenfalls Auswirkungen auf die 
Lebensmittelsicherheit haben können, sollte die Festlegung von Grenzwerten durch die 
Kommission geschehen, mit Kontrolle durch den Gesetzgeber.

Изменение 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат условията за употреба, 
предвидени в регламента, относно 
разрешаване на съответните фуражни 
добавки, допълващите фуражи не 
трябва да съдържат фуражни добавки, 
включени при допустими граници по-
високи от 100 пъти от съответно 
фиксираното максимално съдържание в 

Без да се засягат условията за употреба, 
предвидени в регламента, относно 
разрешаване на съответните фуражни 
добавки, допълващите фуражи не 
трябва да съдържат фуражни добавки, 
включени при допустими граници по-
високи от 50 пъти от съответно 
фиксираното максимално съдържание в 
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пълноценните фуражи или пет пъти, в 
случай на коксидиостатици и 
хистомоностатици.

пълноценните фуражи или пет пъти, в 
случай на коксидиостатици и 
хистомоностатици. Допълващ фураж, 
който съдържа повече от 50 пъти и 
по-малко от 100 пъти от съответно 
фиксираното максимално 
съдържание на фуражни добавки, 
може в определени случаи да се 
използва, след консултация с 
ветеринарен лекар. 

Or. de

Обосновка

Änderungsantrag 15 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert. 
Bei zu stark konzentrierten Ergänzungsfuttermitteln besteht die Gefahr einer Fehldosierung 
von Zusatzstoffen. Dies gilt nicht nur für Kokzidiostatika und Histomonostatika. Ausnahmen 
für höher dosierte Ergänzungsfuttermittel müssen vom Tierarzt empfohlen worden sein. Der 
Gebrauch von Vormischungen, die Konzentrationen über diese Werte hinaus enthalten 
können, erfordert eine Zulassung des Betriebes nach Artikel 10 der Verordnung Nr. (EG) 
183/2005 zur Futtermittelhygiene. 

Изменение 83
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат условията за употреба, 
предвидени в регламента, относно 
разрешаване на съответните фуражни 
добавки, допълващите фуражи не 
трябва да съдържат фуражни добавки, 
включени при допустими граници по-
високи от 100 пъти от съответно 
фиксираното максимално съдържание в 
пълноценните фуражи или пет пъти, в 
случай на коксидиостатици и 
хистомоностатици.

Без да се засягат условията за употреба, 
предвидени в регламента, относно 
разрешаване на съответните фуражни 
добавки, допълващите фуражи, като 
например съдовете за близане 
(Leckeimer), които съдържат 
минерални вещества, не трябва да 
съдържат фуражни добавки, включени 
при допустими граници по-високи от 
100 пъти от съответно фиксираното 
максимално съдържание в 
пълноценните фуражи или пет пъти, в 
случай на коксидиостатици и 
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хистомоностатици.

Or. fr

Изменение 84
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Без да се засягат условията за 
употреба, предвидени в регламента, 
относно разрешаване на съответните 
фуражни добавки, допълващите фуражи 
не трябва да съдържат фуражни 
добавки, включени при допустими 
граници по-високи от 100 пъти от 
съответно фиксираното максимално 
съдържание в пълноценните фуражи 
или пет пъти, в случай на 
коксидиостатици и хистомоностатици.

8. Без да се засягат условията за 
употреба, предвидени в регламента, 
относно разрешаване на съответните 
фуражни добавки, допълващите фуражи 
не трябва да съдържат фуражни 
добавки, включени при допустими 
граници по-високи от 50 пъти от 
съответно фиксираното максимално 
съдържание в пълноценните фуражи 
или пет пъти, в случай на 
коксидиостатици и хистомоностатици.
В отделни случаи, със съгласие на 
компетентния ветеринарен лекар, 
могат да се прилагат по-високи 
равнища на фуражните добавки в 
допълващите фуражи, като при все 
това те не надхвърлят 100 пъти от 
съответно фиксираното максимално 
съдържание на фуражни добавки в 
пълноценните фуражи.

Or. pl

Обосновка

Sprawozdawca Graefe zu Baringdorf proponuje zmniejszyć maksymalny poziom dodatków 
paszowych w MPU do 50-krotnej maksymalnej zawartości, pozostawiając 5-krotną 
maksymalną zawartość dla kokcydiostatyków i histomonostatyków,przy czym   
odpowiedzialny lekarz weterynarii mógłby wydać indywidualne zezwolenie dla 
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zainteresowanej wytwórni na podwyższenie maksymalnej zawartości dodatków w MPU w 
zależności od możliwości technicznych wytwórni. W poprawce nie podano jednak do jakiego 
poziomu. Dlatego proponuje się zmianę ostatniego zdania zapisu poprawki.

Изменение 85
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 a
Пускане на пазара на хранителни 

добавки
Производството, дистрибуцията и 
употребата на хранителните 
добавки следва да се приспособят към 
нормите, установени в кодекс за добра 
практика на Общността, който ще 
бъде приет съгласно настоящия 
регламент. В този кодекс следва да се 
обхванат съставът, 
предназначението и начинът на 
употреба на хранителните добавки, 
като се имат предвид изискванията 
по Регламент (ЕО) 183/2005.

Or. es

Обосновка

Los suplementos nutricionales tienen características que los distinguen de los otros tipos de 
piensos: son únicos en su composición y modo de uso, y por ello merecen ser incorporados a 
un marco legal adecuado. Tras el reconocimiento legal de su existencia mediante la
introducción de una definición en el presente Reglamento, deberían ser sometidos a un 
Código Comunitario de Prácticas que se desarrollaría según las mismas normas bajo las que 
se desarrollan los otros Códigos establecidos en este Reglamento..
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Изменение 86
Albert Deß,Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако, въз основа на наличната 
научна и техническа информация, 
Комисията има причини да смята, 
че употребата на конкретния фураж 
може да не отговаря по 
предназначение на специфичните 
хранителни цели, или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на животните, здравето на 
хората, околната среда или 
хуманното отношение към 
животните, Комисията изпраща 
искане за оценка заедно с досието на 
Европейския орган за безопасност на 
храните („Органът“) в рамките на три 
месеца. Органът предоставя 
становище в рамките на шест месеца 
след получаване на искането. Този 
срок се удължава всеки път, когато 
Органът търси допълнителна 
информация от заявителя.

4. Ако, въз основа на наличната 
научна и техническа информация, 
посоченият в член 29 комитет  има 
причини да смята, че употребата на 
конкретния фураж може да не 
отговаря по предназначение на 
специфичните хранителни цели, или 
може да има неблагоприятно 
въздействие върху здравето на 
животните, здравето на хората, 
околната среда или хуманното 
отношение към животните, 
Комисията изпраща, съобразно 
посочената в член 29, параграф 3 
процедура по регулиране, искане за 
оценка заедно с досието на 
Европейския орган за безопасност на 
храните („Органът“) в рамките на три 
месеца. Органът предоставя 
становище в рамките на шест месеца 
след получаване на искането. Този 
срок се удължава всеки път, когато 
Органът търси допълнителна 
информация от заявителя.

Or. de

Обосновка

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.
Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.
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Изменение 87
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако, въз основа на наличната научна 
и техническа информация, Комисията
има причини да смята, че употребата на 
конкретния фураж може да не отговаря 
по предназначение на специфичните
хранителни цели, или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на животните, здравето на 
хората,
околната среда или хуманното 
отношение към животните, Комисията 
изпраща искане за оценка заедно с 
досието на Европейския орган за 
безопасност на храните („Органът“) в 
рамките на три месеца. Органът 
предоставя становище в рамките на 
шест месеца след получаване на 
искането. Този срок се удължава всеки 
път, когато Органът търси
допълнителна информация от заявителя.

4. Ако въз основа на наличната научна и 
техническа информация Комитетът, 
посочен в член 29, има причини да 
смята, че употребата на конкретния 
фураж може да не отговаря по 
предназначение на специфичните
хранителни цели или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на животните, здравето на 
хората, околната среда или хуманното 
отношение към животните, Комисията, 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 29, параграф 3,
изпраща искане за оценка заедно с 
досието на Европейския орган за 
безопасност на храните („Органът“) в 
рамките на три месеца. Органът 
предоставя становище в рамките на 
шест месеца след получаване на 
искането. Този срок се удължава всеки 
път, когато Органът изисква
допълнителна информация от заявителя.

Or. en

Обосновка

The rapporteur’s Amendment 16 intends to give the right of referral of a dossier for a particular 
nutritional purpose individually to each Member State. 
In the interest of EU harmonization and for ensuring debate involving all Member States before 
referring a dossier to EFSA, Member States should have the right recommend a referral to EFSA, 
whereas  the decision of such referral should be taken by the Standing Committee for the Food Chain 
and Animal Health. 
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Изменение 88
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 11– параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато фуражът се предлага за 
продажба чрез средства за 
дистанционна комуникация, както е 
определено в член 2 от Директива 
97/7/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета1, задължителните данни от 
етикетирането, които се изискват от 
настоящия регламент, се вписват върху 
материала, придружаващ 
дистанционната продажба.

3. Когато фуражът се предлага за 
продажба чрез средства за комуникация 
от разстояние, както е определено в 
член 2 от Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета1, 
задължителните данни от 
етикетирането, които се изискват от 
настоящия регламент, се вписват върху 
материала, придружаващ продажбата 
от разстояние, или се предоставят по 
друг подходящ начин. Въпреки това 
предоставянето на данните по член 
15, букви г), д) и е) и по член 17, букви 
г) и д) е задължително единствено 
при самата доставка.

Or. es

Обосновка

En el caso de ventas a distancia, los piensos suelen ser vendidos antes de la fabricación de 
los mismos, por lo tanto, no todos los detalles del etiquetado están disponibles en el momento 
de la venta (p.ej. el número de lote, el peso neto o fecha de caducidad). Además, como la 
composición de los piensos puede cambiar dependiendo de diversos factores, no es posible 
proporcionar la información detallada sobre la composición, a no ser que dicha composición 
haya sido fijada de antemano por el vendedor y el comprador en forma de contrato. 

Изменение 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 11– параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато фуражът се предлага за 
продажба чрез средства за 

3. Когато фуражът се предлага за 
продажба чрез средства за комуникация 
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дистанционна комуникация, както е 
определено в член 2 от Директива 
97/7/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, задължителните данни от 
етикетирането, които се изискват от 
настоящия регламент, се вписват върху 
материала, придружаващ 
дистанционната продажба.

от разстояние, както е определено в 
член 2 от Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
задължителните данни от 
етикетирането, които се изискват от 
настоящия регламент, се вписват върху 
информационните материали, 
придружаващи продажбата от 
разстояние, или се предоставят чрез  
други подходящи средства. Във всички 
случаи данните съобразно член 15, 
букви г), д) и е), както и член 17, букви 
г) и д) се представят задължително 
едва към момента на доставяне на 
фуража.

Or. de

Обосновка

Im speziellen Fall von Fernkommunikationsgeschäften werden Futtermittel in sehr vielen 
verkauft, bevor sie hergestellt wurden, weshalb nicht alle Kennzeichnungsangaben zum 
Zeitpunkt der Bestellung verfügbar sind. Dies betrifft z. B. die Partienummer, die Nettomasse 
und das Haltbarkeitsdatum. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die exakte 
Zusammensetzung zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung / des Kaufs zu nennen, da die 
Mischfuttermittel aktuell optimiert werden und sich die Zusammensetzung daher von Zeit zu 
Zeit ändert, es sei denn  es wurde zwischen Käufer und Verkäufer eine bestimmte 
Zusammensetzung vereinbart.

Изменение 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 12– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на фуража е
отговорен за данните върху етикетите и 
осигурява тяхното наличие и реална 
точност.

1. Лицето, отговорно за 
първоначалното пускане на пазара,
отговаря за данните върху етикетите и 
осигурява тяхното наличие и реална 
точност.

Or. de
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Обосновка

Das Prinzip des „ersten Inverkehrbringers“ ist geeigneter, da es auch den Fall importierter 
Futtermittel abdeckt, für das der Importeur die Verantwortung nach den Artikeln 17, 18 und 
20 der Lebensmittel-Basisverordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) trägt und nicht der 
Hersteller.

Изменение 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
претенцията или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията. Научното доказателство ще 
бъде на разположение тогава, когато 
фуражът се пуска на пазара.

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
твърдението или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията. Научното доказателство 
трябва да е на разположение, когато 
фуражът се пуска на пазара. След този 
момент потребителите имат право 
да получат от компетентния орган 
обобщение на научните 
доказателства или, при наличието на 
основателни подозрения за 
подвеждащо твърдение, да приканят 
органа да изиска предоставянето на 
такива доказателства от 
производителя.

Or. de

Обосновка

Änderungsantrag 18 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert. 
Werbeaussagen und Behauptungen müssen nachprüfbar sein. Es erscheint angemessen, die 
wissenschaftliche Begründung solcher Aussagen nicht grundsätzlich, sondern auf Nachfrage 
der zuständigen Behörde vorzuschreiben. Es sollte jedoch auch eine Möglichkeit für 
Verbraucher geben, einen ausreichenden Nachweis von der Behörde zu erhalten bzw. die 
Behörde dazu aufzufordern, den Nachweis vom Hersteller erbringen zu lassen.
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Изменение 92
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
претенцията или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията. Научното доказателство ще 
бъде на разположение тогава, когато 
фуражът се пуска на пазара.

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
твърдението, или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
дружеството, което подлежи на 
научно проучване. Научното 
доказателство се предоставя при 
пускането на фуража на пазара. С цел 
гарантиране на съответното научно 
качество и еднакво прилагане, 
Комисията определя основни насоки 
относно изискванията спрямо 
научните доказателства и тяхното 
документиране. Тези основни насоки 
следва да включват и процедурите за 
оценка на научните доказателства 
при проверки от компетентните 
надзорни органи. Те се приемат в 
съответствие с процедурата по член 
29, параграф 2.

Or. es

Обосновка

En aras a una mayor transparencia es importante que la Comisión establezca orientaciones 
para definir las normas necesarias que justifiquen una alegación en una materia prima. El 
hecho de  dejar libre interpretación e implementación bajo competencia única de las 
autoridades de los Estados Miembro (y, a la práctica, a las autoridades regionales / locales) 
resulta inapropiado para el correcto funcionamiento del mercado único.
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Изменение 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
претенцията или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията. Научното доказателство ще 
бъде на разположение тогава, когато 
фуражът се пуска на пазара.

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
твърдението или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията, което може да бъде 
подложено на научно доказване.
Научното доказателство трябва да е на 
разположение, когато фуражът се пуска 
на пазара. С цел гарантиране на 
съответното научно качество и 
еднакво прилагане, Комисията 
определя основни насоки относно 
изискванията спрямо научните 
доказателства и тяхното 
документиране. Тези основни насоки 
следва да включват и процедурите за 
оценка на научните доказателства 
при проверки от компетентните 
надзорни органи. Насоките се 
определят в съответствие с 
консултативната процедура, 
посочена в член 29, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behuaptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
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beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Изменение 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
претенцията или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията. Научното доказателство ще 
бъде на разположение тогава, когато 
фуражът се пуска на пазара. 

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
твърдението или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията. Научното доказателство 
трябва да е на разположение, когато 
фуражът се пуска на пазара. 
Потребителите имат право да 
получат от компетентния орган 
потвърждение, че е предоставено 
научно доказателство относно 
истинността на твърдението.

Or. de
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Обосновка

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.
Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.

Изменение 95
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
претенцията или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията. Научното доказателство ще 
бъде на разположение тогава, когато 
фуражът се пуска на пазара.

б) отговорното лице за етикетирането 
осигурява, при поискване от 
компетентния орган, научно 
доказателство за истинността на 
твърдението или чрез публично 
налично научно доказателство, или чрез 
документирано изследване на 
компанията. Научното доказателство ще 
бъде на разположение тогава, когато 
фуражът се пуска на пазара. 
Потребителите имат правото да 
получават потвърждение от 
компетентния орган, че твърдението 
е подкрепено с научни доказателства.

Or. en

Обосновка

The rapporteur’s Amendment 18 intends granting the customer the right to receive from the 
competent authority the scientific justification of claims.  
Such scientific justification is, in particular for pet owners, in most cases too technical; more 
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importantly, such justification is based on costly research and often underlies confidential 
intellectual property rights. 
The competent authority shall therefore, on request from a customer, confirm to the latter that 
the scientific justification was provided to the authority by the person responsible for the 
labelling.

Изменение 96
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) Ако твърдението е или може да 
бъде свързано с функция на дадена 
добавка въз основа на 
функционалните групи, посочени в 
приложение I към Регламент № 
1831/2003, наличието на ефективна 
концентрация на добавката във 
фуража се счита за достатъчно 
доказателство за истинността на 
твърдението. Ако твърдението във 
връзка с тази функция се основава на 
критерий, различен от наличието на 
добавка, оценката на научните 
доказателства относно твърдението 
следва да се извърши в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 429/2006 на 
Комисията от 25 април 2008 година 
относно подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 
1831/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на 
подготовката и представянето на 
заявления и оценката и 
разрешаването на фуражни добавки1.
1 ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1.

Or. es

Обосновка

Una alegación de tipo “aditivo” tan sólo podrá permitirse en una materia prima si la 
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alegación se justifica con  la información sobre seguridad y eficacia a un nivel equivalente a 
la requerida para los aditivos. En caso de que la alegación esté basada en un aditivo y que 
éste se encuentre en la concentración adecuada en el pienso, no se requerirá ninguna 
justificación adicional.

Изменение 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Ако твърдението се отнася или би 
могло да се отнася до функция на 
добавка съгласно на функционалните 
групи, описани в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, 
наличието на добавката в ефективна 
концентрация се счита за 
достатъчно доказателство за 
истинността на твърдението. Ако 
твърдение, свързано с такава функция 
се основава на критерий, различен от 
наличието на добавка, оценката на 
научната обоснованост на 
твърдението се извършва в 
съответствие с Регламент № 
429/2008 на Комисията от 25 април 
2008 г. относно подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 
1831/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на 
подготовката и представянето на 
заявления и оценката и 
разрешаването на фуражни добавки.1  

1 ОВ L 133 от  22.05.2008 г., стр. 1.

Or. de
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Обосновка

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Изменение 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга параграф 1, 
твърдения, отнасящи се до оптимизация 
на храненето и поддържане или защита 
на физиологичното състояние, са 
позволени, ако не се основават на 
фармакологично или имунологично 
действие.

2. Без да се засяга параграф 1, 
твърдения, отнасящи се до оптимизация 
на храненето и поддържане или защита 
на физиологичното състояние, са 
позволени.

Or. de
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Обосновка

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Изменение 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължителните данни в 
етикетирането трябва да бъдат дадени 
в тяхната пълнота на видно място 
върху опаковката, контейнера или 
върху прикачения етикет, по 
очевиден, ясно четлив и неизтриваем 
начин, най-малко на езика или на един 
от официалните езици на държавата-
членка, в която той се пуска на пазара. 

1. Когато фуражът се продава на 
стопански субект във фуражната 
промишленост, задължителните данни 
в етикетирането се предоставят на 
купувача по най-подходящия начин. Те 
са ясно четливи и разбираеми най-
малко на езика или на един от 
официалните езици на държавата-
членка, в която той се пуска на пазара. 
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Or. de

Обосновка

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vemittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Изменение 100
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължителните данни в 
етикетирането трябва да бъдат дадени
в тяхната пълнота на видно място 
върху опаковката, контейнера или 
върху прикачения етикет, по 
очевиден, ясно четлив и неизтриваем 
начин, най-малко на езика или на един 
от официалните езици на държавата-
членка, в която той се пуска на пазара.

1. Ако фуражът се продава на 
предприятие за фуражи, 
задължителните данни в 
етикетирането се предоставят на 
купувача по подходящ начин. Те се 
представят в четлив и разбираем вид, 
най-малко на езика или на един от 
официалните езици на държавата-
членка, в която той се пуска на пазара.

Or. es

Обосновка

En el caso de un pienso vendido a una persona que no sea explotador de piensos (por ej. un 
particular), la información de la etiqueta esté asociada al envase; sin embargo, ello no sería 
necesario de un uso profesional (empresa explotadora de pienso). En este último caso, la 
información del etiquetado debe ser presentada del modo más apropiado.
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Изменение 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължителните данни в 
етикетирането трябва да бъдат дадени в 
тяхната пълнота на видно място върху 
опаковката, контейнера или върху 
прикачения етикет, по очевиден, ясно 
четлив и неизтриваем начин, най-малко 
на езика или на един от официалните 
езици на държавата-членка, в която той 
се пуска на пазара. 

1. Задължителните данни в 
етикетирането трябва да бъдат дадени в 
тяхната пълнота на видно място върху 
опаковката, контейнера или върху 
прикачения етикет, или, когато е 
подходящо, в съпровождащ документ, 
по очевиден, ясно четлив и неизтриваем 
начин, най-малко на езика или на един 
от официалните езици на държавата-
членка, в която той се пуска на пазара. 

Or. de

Обосновка

Damit Übereinstimmung mit Artikel 14 Absatz 2 sichergestellt ist.

Изменение 102
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължителните данни в 
етикетирането трябва да бъдат дадени в 
тяхната пълнота на видно място върху 
опаковката, контейнера или върху 
прикачения етикет, по очевиден, ясно 
четлив и неизтриваем начин, най-малко 
на езика или на един от официалните 
езици на държавата-членка, в която той 

1. Задължителните данни в 
етикетирането трябва да бъдат дадени в 
тяхната пълнота на видно място върху 
опаковката, контейнера или върху 
прикачения етикет, или, по 
целесъобразност, в придружаващия 
документ, по очевиден, ясно четлив и 
неизтриваем начин, най-малко на езика 
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се пуска на пазара. или на един от официалните езици на 
държавата-членка, в която той се пуска 
на пазара.

Or. pl

Обосновка

Изменение 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължителните данни в 
етикетирането трябва лесно да се 
идентифицират и да не се закриват от 
друга информация. Те трябва да се 
показват с цвят, шрифт и размер, който 
не пречи и не подчертава никоя част от 
информацията, освен ако тази разлика 
не служи за привличане на вниманието 
към предпазните мерки. 

2. Когато фуражът се продава на лице 
извън фуражната промишленост 
задължителните данни в 
етикетирането трябва да бъдат 
дадени в тяхната пълнота на видно 
място върху опаковката, контейнера 
или върху прикачения етикет или 
съпътстващо приложение, по 
очевиден, ясно четлив и неизтриваем 
начин, най-малко на езика или на един 
от официалните езици на държавата-
членка, в която той се пуска на пазара. 
Задължителните данни в етикетирането 
трябва лесно да се идентифицират и да 
не се закриват от друга информация. Те 
трябва да се показват с цвят, шрифт и 
размер, който не пречи и не подчертава 
никоя част от информацията, освен ако 
тази разлика не служи за привличане на 
вниманието към предпазните мерки. 

Or. de
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Обосновка

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vemittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Изменение 104
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължителните данни в 
етикетирането трябва лесно да се
идентифицират и да не се закриват от 
друга информация. Те трябва да се 
показват с цвят, шрифт и размер, който 
не пречи и не подчертава никоя част от 
информацията, освен ако тази разлика 
не служи за привличане на вниманието 
към предпазните мерки.

2. Ако фуражът се продава на лице, 
което не представлява предприятие 
за фуражи, задължителните данни в 
етикетирането се представят в 
пълен вид на видно място върху 
опаковката, контейнера или върху 
прикачен върху тях етикет, по ясно 
видим, четлив и неизтриваем начин, 
или в документ на езика на 
държавата-членка, в която фуражът 
е пуснат на пазара. Задължителните 
данни в етикетирането трябва лесно да 
се идентифицират и да не се закриват от 
друга информация. Те трябва да се 
представят в цвят, шрифт и размер, 
който не пречи и не подчертава никоя 
част от информацията, освен ако тази 
разлика не служи за привличане на 
вниманието към предпазните мерки.

Or. es
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Обосновка

Ver justificación enmienda art 14 apartado 1

Изменение 105
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Спецификациите към изискванията, 
определени в параграфи 1 и 2, могат да 
се включат в кодексите на Общността, 
посочен в член 26.

3. Спецификациите към изискванията, 
определени в параграфи 1 и 2, могат да 
се включат в кодексите на Общността, 
посочен в член 26. По-конкретно, в 
кодексите се посочва начинът, по 
който задължителните данни в 
етикетирането следва да се 
представят.

Or. es

Обосновка

Es necesario que el Código de buen etiquetado sea aprobado por la Comisión según el 
artículo 29.

Изменение 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, които 
се отглеждат за производство на храни, 
не са обозначени върху етикета, 
производителят предоставя, при 
поискване, данни за количествения 

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, които 
се отглеждат за производство на храни, 
не са обозначени върху етикета, 
производителят предоставя на купувача, 
при поискване, данни за точния 
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състав в диапазон +/- 15% от 
стойността спрямо състава на 
фуражната смес, освен ако счита тази 
информация за търговска тайна, чийто 
разкриване би нарушило права му на 
интелектуална собственост;

количествен състав спрямо 
фактическия състав на фуражната 
смес. Тази разпоредба не се отнася до 
фуражните суровини, които се 
съдържат във фуражната смес в 
количества от 2% или по-малко, ако 
производителят счита тази 
информация за търговска тайна и може 
да докаже обосновано, че нейното
разкриване ще наруши правата му на 
интелектуална собственост;

Or. de

Обосновка

Änderungsantrag 22 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Laut Angaben der Hersteller ist das geistige Eigentum im Wesentlichen für Mikro-
Komponenten, die jeweils unter 2%  der Mischfuttermittel ausmachen, relevant. Der in der 
jetzt geltenden Verordnung vorgesehene Schwankungsbereich von+/- 15 % des Wertes sollte 
dem Hersteller beim Druck von Etiketten (a priori) eine gewisse Flexibilität geben. Bei einer 
Nachfrage (a posteriori) ist die genaue Zusammensetzung jedoch bekannt und diese 
Flexibilität daher nicht erforderlich. 

Изменение 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, 
които се отглеждат за производство 
на храни, не са обозначени върху 
етикета, производителят 
предоставя, при поискване, данни за 
количествения състав в диапазон +/-
15% от стойността спрямо състава 
на фуражната смес, освен ако счита 
тази информация за търговска тайна, 
чийто разкриване би нарушило права 

б) откритото деклариране важи за 
петте най-значими по отношение на 
теглото фуражни съставки. В случай 
че те не достигат 80% от теглото, 
откритото деклариране важи за 
количеството фуражни съставки, 
необходимо за достигане на минимум 
80% от него. За да не бъдат нарушени 
правата на интелектуална 
собственост на производителя, при 
наличие на надлежно доказателство 
той не трябва да представя данни 
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му на интелектуална собственост; относно суровини, чийто дял от 
теглото възлиза на по-малко от 3%. 
Компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти 
на всички фуражни суровини. 

Or. de

Обосновка

Mit der vorgeschlagenen Änderung  kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Изменение 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, 
които се отглеждат за производство 
на храни, не са обозначени върху 
етикета, производителят 
предоставя, при поискване, данни за 
количествения състав в диапазон +/-
15% от стойността спрямо състава 
на фуражната смес, освен ако счита 
тази информация за търговска тайна, 
чийто разкриване би нарушило 
правото му на интелектуална 
собственост;

б) откритото деклариране важи за 
четирите най-значими по отношение 
на теглото фуражни съставки. В 
случай че те не достигат 70% от 
теглото, откритото деклариране 
важи за количеството фуражни 
съставки, необходимо за достигане на 
минимум 70% от него. За да не бъдат 
нарушени правата на интелектуална 
собственост на производителя, при 
наличие на надлежно доказателство 
той не трябва да представя данни 
относно суровини, чийто дял от 
теглото възлиза на по-малко от 3%. 
Компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти 
на всички фуражни суровини.

Or. de
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Обосновка

Mit der vorgeschlagenen Änderung  kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Изменение 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, 
които се отглеждат за производство 
на храни, не са обозначени върху 
етикета, производителят 
предоставя, при поискване, данни за 
количествения състав в диапазон +/-
15% от стойността спрямо състава 
на фуражната смес, освен ако счита 
тази информация за търговска тайна, 
чийто разкриване би нарушило права 
му на интелектуална собственост;

б) откритото деклариране важи за 
четирите най-значими по отношение 
на теглото фуражни съставки. В 
случай че те не достигат 60 % от 
теглото, откритото деклариране 
важи за количеството фуражни 
съставки, необходимо за достигане на 
минимум 60% от него. За да не бъдат 
нарушени правата на интелектуална 
собственост на производителя, при 
наличие на надлежно доказателство 
той не трябва да представя данни 
относно суровини, чийто дял от 
теглото възлиза на по-малко от 3%. 
Компетентните органи винаги имат 
право да получат точните проценти 
на всички фуражни суровини.

Or. de

Обосновка

Mit der vorgeschlagenen Änderung  kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.
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Изменение 110
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, които 
се отглеждат за производство на храни, 
не са обозначени върху етикета, 
производителят предоставя, при 
поискване, данни за количествения 
състав в диапазон +/- 15% от стойността 
спрямо състава на фуражната смес, 
освен ако счита тази информация за
търговска тайна, чийто разкриване би 
нарушило права му на интелектуална 
собственост;

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, които 
се отглеждат за производство на храни, 
не са обозначени върху етикета, 
производителят предоставя, при 
поискване, данни за количествения 
състав в диапазон +/- 15% от стойността 
спрямо състава на фуражната смес, 
освен ако тази информация е търговска 
тайна, чието разкриване би нарушило 
правата на интелектуална собственост
съгласно Директива 2004/48/ЕО;

Or. en

Обосновка

In order to respond to the customer’s concern of getting additional information on the 
composition of a feed, the exemption from the obligation of the manufacturer to disclose 
further compositional information must be regarded in the light of the provisions laid down in 
Directive 2004/48/EC and in particular in article 8 of the Directive. This approach is fully in 
line with the Commission will to strike the right balance between customer demands for 
meaningful information and the industry request to maintain an adequate level of know-how 
protection as reflected in recital (19). 

Изменение 111
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на параграф 2, буква 
б), Комисията въвежда правила за 
прилагане, с които се установяват 
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условията, при които: 
- потребителят на фураж може 
да има достъп до допълнителна 
информация относно съставките 
и
- производителят може да бъде 
освободен от задължението за 
разкриване на тази информация.
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му с нови елементи, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол , 
посочена в член 29, параграф 4.

Or. en

Обосновка

In order to respond to the farmers’ need to get additional information on the composition of a 
feed while ensuring a sufficient level of know-how protection of the feed manufacturer, the 
practical application of the requirements laid down in this article must be subordinated to the 
fulfillment of certain conditions to be adopted by comitology procedure with the scrutiny of 
the European Parliament. This Изменение is fully in line with recital (19). 

Изменение 112
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. за целите на параграф 2, буква б) 
условията, при които 
производителят може да бъде 
освободен от задължението на 
предостави на купувача информация 
относно състава на хранителния 
продукт, следва да се прилагат в 
съответствие с предвидената в член 
29, параграф 4 процедура по 
регулиране с контрол.

Or. it
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Обосновка

Al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla possibilità di 
ricevere informazioni aggiuntive sulla composizione del mangime, il diritto di rifiuto 
concesso al produttore deve essere vincolato a determinate condizioni, che devono essere 
adottate secondo la procedura di comitatologiacon lo scrutinio del Parlamento Europeo.
Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).

Изменение 113
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, които 
се отглеждат за производство на храни,
не са обозначени върху етикета, 
производителят предоставя, при 
поискване, данни за количествения 
състав в диапазон +/- 15% от стойността 
спрямо състава на фуражната смес, 
освен ако счита тази информация за 
търговска тайна, чийто разкриване 
би нарушило права му на 
интелектуална собственост;

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, които 
се отглеждат за производство на храни, 
не са обозначени върху етикета, 
производителят предоставя на купувача, 
при поискване, данни за количествения 
състав в диапазон +/- 15% от стойността 
спрямо състава на фуражната смес;

Or. de

Обосновка

Die vorgeschlagene Regelung gibt dem Käufer ein Recht auf Information und dem Verkäufer -
durch die +/- 15 % -Regelung - ausreichenden Schutz seines Geschäftgeheimnisses im 
Rahmen der Produktzusammensetzung und -kennzeichnung. Das Recht des Käufers sollte 
jedoch nicht weiter einschgeschränkt werden. Es sollte nicht im Belieben des Verkäufers 
stehen, Informationen herauszugeben. Der letzte Satzteil sollte daher entfallen.



AM\735898BG.doc 65/106 PE409.724v01-00

BG

Изменение 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, които 
се отглеждат за производство на храни, 
не са обозначени върху етикета, 
производителят предоставя, при
поискване, данни за количествения 
състав в диапазон +/- 15% от стойността 
спрямо състава на фуражната смес, 
освен ако счита тази информация за 
търговска тайна, чийто разкриване 
би нарушило права му на 
интелектуална собственост;

б) ако тегловните проценти за 
фуражните суровини, включени в 
комбинирания фураж за животни, които 
се отглеждат за производство на храни, 
не са обозначени върху етикета, 
производителят предоставя при 
поискване, данни за количествения 
състав в диапазон +/- 15% от стойността 
спрямо състава на фуражната смес;

Or. de

Обосновка

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 6.12.2006 die quantitative Angabe mit einer 
Toleranzspanne von 15% als rechtmäßig erklärt. Die 15%-Regelung lässt dem Hersteller 
Spielraum für seine Produktion und ermöglicht ihm, die Zusammensetung nicht vollständig 
offen zu legen. Das Zugeständnis einer 15%-Toleranz und einer gleichzeitigen Verweigerung 
der Information ist allerdings nicht im Sinne des Verbrauchers. Dieser Passus sollte daher 
gestrichen werden.

Изменение 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Компетентните органи могат да 
предоставят на потребители 
получените съобразно параграф 2, 
буква б) данни, ако след преценка на 
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обоснованите евентуални интереси 
на производители и потребители 
счетат, че предоставянето на 
данните е оправдано. Възможно е 
органът да обвърже предоставянето 
на данни с подписването на 
декларация за поверителност. 

Or. de

Обосновка

Dieser Änderungsantrag dient der Klarstellung und ist ein Ergebnis der Aussprachen im 
Ausschuss und mit der Kommission. 

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird.

Изменение 116
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 19 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 Член 19

Върху етикета на храна за домашни 
любимци трябва да се обозначи
безплатен телефонен номер, за да се 
позволи на клиента да получи 
допълнително към задължителните 
данни и информация относно:

Върху етикета на храна за домашни 
любимци трябва да се обозначат
безплатни източници на информация 
(напр. телефонен номер, адрес на 
електронна поща, интернет адрес) на 
лицето, отговорно за данните върху 
етикетите, за да се позволи на 
клиента да получи допълнително към 
задължителните данни и информация 
относно:

Or. pl

Обосновка

Darmowy numer telefonu powinien być przewidziany jako jeden z dodatkowych elementów 
pozwalających konsumentowi zasięfnąć dodatkowe informacje na temat składu produktu. 
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Zwłaszcza małe i średnie firmy nie są w stanie zapewnić takiej dodatkowej usługi w 23 
oficjanych językach, w celu przekazania ,,na poczekaniu" przez telefon informacji , na tematy 
często bardzo szczegółowe. Dlatego należy zapewnić osobie odpowiedzialnej za etykietowanie 
możliwość wyboru sposobu informacji np. telefon, poczta, internet itp.

Изменение 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 19 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Върху етикета на храна за домашни 
любимци трябва да се обозначи 
безплатен телефонен номер, за да се 
позволи на клиента да получи 
допълнително към задължителните 
данни и информация относно:

Върху етикета на храна за домашни 
любимци трябва да се обозначи
безплатен начин за свързване с лицето, 
отговорно за данните върху 
етикетите (напр. телефон, адрес на 
електронна поща, интернет адрес), за 
да се позволи на клиента да получи 
допълнително към задължителните 
данни и информация относно:

Or. de

Обосновка

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.
Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.
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Изменение 118
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 19 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Върху етикета на храна за домашни 
любимци трябва да се обозначи
безплатен телефонен номер, за да се 
позволи на клиента да получи 
допълнително към задължителните 
данни и информация относно:

Върху етикета на храна за домашни 
любимци се обозначава безплатен 
начин за установяване на контакт с 
лицето, отговарящо за данните 
върху етикета (например по 
телефона, чрез електронна поща или 
по интернет), за да се позволи на 
клиента да получи освен
задължителните данни и информация 
относно:

Or. en

Обосновка

This adapts the rapporteur’s Amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights. 
 A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products. 
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required. 
 Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen. 
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Изменение 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 19 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните, предвидени в букви а) и б) 
трябва да бъдат предоставяни без да 
се накърнява правото на запазване на 
данни, когато те са чувствителни от 
икономическа гледна точка или 
когато разкриването им би нарушило 
правата на интелектуална 
собственост. 

Or. de

Обосновка

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.
Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.
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Изменение 120
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 19 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията по букви а) и б) 
трябва да се предоставя, без да се 
накърнява правото да не се разкриват 
определени подробни данни, или ако 
те са търговска тайна, или ако 
тяхното разкриване би могло да 
наруши правата на интелектуална 
собственост.

Or. en

Обосновка

This adapts the rapporteur’s Amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights. 
 A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products. 
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required. 
 Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen. 

Изменение 121
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към изискванията, 
определени в членове 15, 16, 17 и 18, 
фуражът, който съдържа ниво 

1. В допълнение към изискванията, 
определени в членове 15, 16, 17 и 18, 
фуражът, който не отговаря на 
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нежелани вещества, над нивото, 
което е разрешено в Директива 
2002/32/ЕО, трябва да бъде обозначен 
като „фураж с превишено ниво/а на 
… (обозначение на нежеланото 
вещество(а) от, в съответствие с 
приложение І към Директива 
2002/32/ЕО), предназначен единствено 
за упълномощени предприятия по 
детоксикация“. Разрешението за тези 
предприятия трябва да се основава на 
член 10, точка 2) или 3) от Регламент 
(ЕО) № 183/2005.

европейските правни спецификации, 
посочени в приложение VIа, се 
етикетират в съответствие с 
установените в това приложение 
изисквания. 

Or. es

Обосновка

Para el normal cumplimiento de los estándares de Seguridad Alimentaria, es fundamental 
asegurar que todos los productos considerados piensos cumplan la legislación alimentaria. 
La limitación que supone el artículo 20 para productos que excedan los límites máximos para 
contaminantes conforme a la Directiva 2002/32/EC, puede suponer que no se cumplan los 
requerimientos mínimos de seguridad alimentaria, por lo que en el futuro dichos productos 
pueden ser legislados con otra base legal diferente a la Directiva 2002/32/CE.

Изменение 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към изискванията, 
определени в членове 15, 16, 17 и 18, 
фуражът, който съдържа ниво 
нежелани вещества, над нивото, 
което е разрешено в Директива 
2002/32/ЕО, трябва да бъде обозначени 
като: ”фураж с превишено ниво/а на 
… (обозначение на нежеланото 
вещество(а) според приложение І към 
Директива 2002/32/ЕО), предназначен 
единствено за упълномощени 
предприятия по детоксикация“. 

1. В допълнение към изискванията, 
определени в членове 15, 16, 17 и 18, 
фуражът, който не отговаря на 
изискванията, определени в 
приложение VІа, трябва да бъде 
придружен от елементите на 
етикетиране, предвидени в 
приложение VІа.
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Разрешението за тези предприятия 
трябва да се основава на член 10, 
точка 2) или точка 3) от Регламент 
(ЕО) № 183/2005. 

Or. de

Обосновка

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Изменение 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай, че е планирано 
замърсяването да се намали или 
елиминира чрез почистване, 
допълнителното етикетиране на 
замърсен фураж трябва да бъде  
„фураж с превишено ниво/а на … 
(обозначение на нежеланото 
вещество(а) в съответствие с 
приложение І към Директива 
2002/32/ЕО), да се използва като 
фураж само след съответно
почистване“.

2. Комисията може да изменя 
приложение VІа за да го приведе в 
съответствие с законодателния 
напредък в областта на развитието 
на стандартите.

Or. de
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Обосновка

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Изменение 124
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай, че е планирано 
замърсяването да се намали или 
елиминира чрез почистване, 
допълнителното етикетиране на 
замърсен фураж трябва да бъде 
„фураж с превишено ниво/а на … 
(обозначение на нежеланото 
вещество(а) в съответствие с 
приложение І към Директива 
2002/32/ЕО), да се използва като 
фураж само след съответно 
почистване“.

2. Комисията може да измени 
приложение VIа, с цел да го приведе в 
съответствие с правните изисквания, 
в случай че бъдат приети нови 
стандарти.

Or. es

Обосновка

Para el normal cumplimiento de los estándares de Seguridad Alimentaria, es fundamental 
asegurar que todos los productos considerados piensos cumplan la legislación alimentaria. 
La limitación que supone el artículo 20 para productos que excedan los límites máximos para 
contaminantes conforme a la Directiva 2002/32/EC, puede suponer que no se cumplan los 
requerimientos mínimos de seguridad alimentaria, por lo que en el futuro dichos productos 
pueden ser legislados con otra base legal diferente a la Directiva 2002/32/CE.
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Изменение 125
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 15, буква 
в), г) и д) и член 16, параграф 2 не 
трябва да се изискват там, където 
преди всяка сделка купувачът е заявил в 
писмена форма, че не се нуждае от тази 
информация. Една сделка може да се 
състои от няколко пратки.

1. Данните, посочени в член 15, букви в) 
и г) и член 16, параграф 2 не трябва да 
се изискват, ако преди всяка сделка 
купувачът е заявил в писмена форма, че 
не се нуждае от тази информация. Една 
сделка може да се състои от няколко 
пратки.

Or. en

Обосновка

The derogation should not cover Article 15 (e) feed user needs information regarding the net 
quantity expressed in units of mass in the case of solid products and in units of mass or 
volume in the case of liquid products.

Изменение 126
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга приложение I към 
Регламент (ЕО) № 183/2005, данните, 
посочени в член 15, буква в), г) д) и член 
16, параграф 2 на настоящия регламент, 
не трябва да са задължителни за 
фуражни суровини, които не съдържат 
фуражни добавки, с изключение на 
консерванти или силажни добавки и 
които са произведени и доставени от 
предприятие в сектора на търговията с 
фуражи съгласно член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 183/2005 на 
потребител на фураж в първично 
производство за употреба в неговото 

3. Без да се засяга приложение I към 
Регламент (ЕО) № 183/2005, данните, 
посочени в член 15, букви в) и г) и в 
член 16, параграф 2 от настоящия 
регламент, не трябва да са 
задължителни за фуражни суровини, 
които не съдържат фуражни добавки, с 
изключение на консерванти или 
силажни добавки, и които са 
произведени и доставени от 
предприятие в сектора на търговията с 
фуражи съгласно член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 183/2005 на 
потребител на фураж в първично 
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собствено стопанство. производство за употреба в неговото 
собствено стопанство.

Or. en

Обосновка

The derogation should not cover Article 15 (e) feed user needs information regarding the net 
quantity expressed in units of mass in the case of solid products and in units of mass or 
volume in the case of liquid products.

Изменение 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За количества от храни за домашни 
животни, които не превишават 
дневната дажба на съответните 
видове животни, продавани в пакети с 
няколко контейнери, данните, посочени 
в член 15, буква б), в) и е) и член 17, 
параграф 1, буква в), д) и е), могат да се 
посочат само върху опаковката вместо 
върху всеки контейнер.

7. За количества от храни за домашни 
животни, продавани в пакети от по 
няколко разфасовки, данните, посочени 
в член 15, буква б), в) и е) и член 17, 
параграф 1, буква б), д) и е), могат да се 
посочат само върху външната 
опаковка вместо върху всяка 
разфасовка.

Or. de

Обосновка

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben. 

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist: 
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 



PE409.724v01-00 76/106 AM\735898BG.doc

BG

Einzelportion getestet haben. 

Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einfügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.

Изменение 128
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За количества от храни за домашни 
животни, които не превишават 
дневната дажба на съответните 
видове животни, продавани в пакети с 
няколко контейнери, данните, посочени 
в член 15, букви б), в) и е) и член 17, 
параграф 1, буква в), д) и е), могат да се 
посочат само върху опаковката вместо 
върху всеки контейнер.

7. За количества от храни за домашни 
любимци, продавани в пакети с няколко 
разфасовки, данните, посочени в член 
15, букви б), в) и е) и в член 17, 
параграф 1, букви б),  в), д) и е), могат 
да се посочат само върху външната 
опаковка вместо върху всяка 
разфасовка.

Or. en

Обосновка

The Justification of the rapporteur’s Amendment 24 supports the current practice for several 
individual pet food portions to be packed in one outer packaging. 

The rapporteur’s Изменение should be clarified to ensure that the individual portions must 
be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements. 

It is sufficient to label the instructions for proper use (Art. 17 [1] b, i.e. the feeding 
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instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
having tried the product in a single packaging. 

 The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use. 

This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days.  

Whilst in many cases each single container does not exceed the daily ration, customers should 
not be restricted in their choice in case they have for example several cats or dogs and 
thereby requiring bigger single packs. 

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice.  The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.

Изменение 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Разпоредбите в член 15, букви д), е) 
и ж) и на член 16, параграфи 1 и 2 не 
се прилагат, когато се използват  
вторични продукти от растителен 
или животински произход, получени 
при агро-промишлената преработка с 
водно съдържание от над 50 %.

Or. de

Обосновка

Die gegenwärtige Richtlinie 96/25/EC befreit Futtermittel mit hohen Wassergehalten von der 
Kennzeichnung (Artikel 6 (3) (B)) (z.B. Nebenerzeugnisse aus Rüben; nasse Treber und Hefe; 
Kartoffelnebenerzeugnisse, etc.). 

Derartige Futtermittel mit hohem Wasseranteil würden den Abbauprozess beginnen und 
verderben, bevor Analyseergebnisse vorhanden sind. Diese Futtermittel werden von den 
Verwendern gut nachgefragt. Weitere Einzelheiten als Art des Futtermittels und 
Handelsnamen sind folglich nicht wesentlich.
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Изменение 130
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към задължителните 
изисквания за етикетиране, 
етикетирането на комбиниран фураж 
може също да включва доброволни 
данни върху етикета, при условие, че се 
съблюдават общите принципи, 
определени в член 11.

1. В допълнение към задължителните 
изисквания за етикетиране, 
етикетирането на комбиниран фураж 
може също да включва доброволни 
данни върху етикета, при условие, че се 
съблюдават общите принципи, 
определени в член 11 и че тези данни 
подлежат на процедура по 
сертифициране от контролен орган..

Or. it

Изменение 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към задължителните 
изисквания за етикетиране, 
етикетирането на комбиниран фураж 
може също да включва доброволни 
данни върху етикета, при условие, че се 
съблюдават общите принципи, 
определени в член 11.

1. В допълнение към задължителните 
изисквания за етикетиране, 
етикетирането на комбиниран фураж 
може също да включва, в рамките на 
задължителните декларации, 
изисквани според член 14, доброволни 
данни върху етикета, при условие, че се 
съблюдават общите принципи, 
определени в член 11.

Or. de

Обосновка

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
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„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut les-barer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, 
und dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM (2008) 124 entsprechen.

Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.

Изменение 132
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към задължителните 
изисквания за етикетиране, 
етикетирането на комбиниран фураж 
може също да включва доброволни 
данни върху етикета, при условие, че се 
съблюдават общите принципи, 
определени в член 11.

1. В допълнение към задължителните 
изисквания за етикетиране, 
етикетирането на комбиниран фураж 
може също да включва, в рамките на 
задължителните декларации, 
изисквани съгласно член 14,
доброволни данни върху етикета, при 
условие че се съблюдават общите 
принципи, определени в член 11.

Or. en

Обосновка

It is understood that the mandatory labelling requirements may only be accompanied by those 
voluntary labelling particulars listed in Article 22 on the “prominent place on the packaging, 
container or ... label” in the meaning of Article 14 (1) of COM (2008) 124). This Amendment 
clarifies that this will not prevent manufacturers from providing additional product 
information separately outside this prominent place, such as promotions, new recipe 
information, new different pack size or product score in consumer tests. Without this 
Amendment, Article 22 could unwittingly restrict the scope of voluntary product information.
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Изменение 133
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към задължителните 
изисквания за етикетиране, 
етикетирането на комбиниран фураж 
може също да включва доброволни 
данни върху етикета, при условие, че се 
съблюдават общите принципи, 
определени в член 11.

1. В допълнение към задължителните 
изисквания за етикетиране, 
етикетирането на фуражни суровини 
или комбиниран фураж може също да 
включва доброволни данни върху 
етикета, при условие че се съблюдават 
общите принципи, определени в член 
11.

Or. en

Обосновка

Optional information must be extended to include raw materials and should not be restricted 
to compound fees; Additionally the list of information must not be restricted, it should be 
illustrative and not limiting.

Изменение 134
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допълнителното доброволно 
етикетиране може да включва само 
следните данни:

2. Допълнителното доброволно 
етикетиране може да включва по-
специално следните данни:

Or. de

Обосновка

Die Liste der fakultativen Angaben soll nicht abschließend sein. Angaben, die in der 
Aufzählung nicht genannt sind, jedoch dem Irreführungsverbot (Arikel 22 Absatz 1 iVm 
Artikel 11) nicht entgegenstehen, sollen zulässig sein.
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Изменение 135
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допълнителното доброволно 
етикетиране може да включва само
следните данни:

2. Допълнителното доброволно 
етикетиране може да включва следните 
данни:

Or. en

Обосновка

Optional information must be extended to include raw materials and should not be restricted 
to compound fees; Additionally the list of information must not be restricted, it should be 
illustrative and not limiting.

Изменение 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) данни относно смилаема скорбяла 
и суров протеин;

Or. de

Обосновка

Der Hersteller kann diese für den Verwender wichtigen Angaben mit anbringen.
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Изменение 137
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) наличие/липса на определено 
вещество;

Or. it

Изменение 138
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква з b (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) Тегловните проценти на 
отделните фуражни суровини.

Or. it

Изменение 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Производител, който използва 
фуражна суровина, която до 
настоящия момент не е включена в 
каталога, трябва да представи 
заявление за нейното включване в 
каталога съгласно член 27, параграф 1. 

Or. de
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Обосновка

Änderungsantrag 25 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert. 
Der Katalog stellt keine amtlich anerkannte Positivliste dar, sondern wird von der Wirtschaft 
in eigener Verantwortung erstellt. Ein neuartiges Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das von 
einem Hersteller eingesetzt wird, ist  jedoch, in Übereinkunft mit den Marktteilnehmern und 
den zuständigen Behörden, in den Katalog aufzunehmen.

Изменение 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 27 –– параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява каталога, 
проектите на кодексите и проектите на 
измененията в тях в съответствие с 
процедурата, посочена в член 29, 
параграф 2 при условие, че са 
изпълнени следните условия:

Авторите, в съответствие с 
параграф 1, оповестяват на 
Комисията и на споменатата в член 
29, параграф 1 комисия каталога, 
кодексите на поведение и 
измененията в тях. 
Комисията може, в съответствие с 
посочената в член 29, параграф 4 
процедура по регулиране с контрол, да 
отхвърли каталога, кодексите и 
измененията в тях, ако, между другото, 
не са изпълнени следните условия:

Or. de

Обосновка

Änderungsantrag 28 wurde nach Diskussion im Ausschuss und mit der Kommission 
verändert. 
Der Katalog und die Verhaltungskodizes werden von der Wirtschaft in eigener 
Verantwortung erstellt. Die vorgeschlagene Genehmigung sollte durch einfache Notifizierung 
mit Einspruchsmöglichkeit der Kommission ersetzt werden, um das Verfahren zu erleichtert. 
Die parlamentarische Kontrolle ist durch die Anwendung des Regelungsverfahrens mit 
Kontrolle sicherzustellen.
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Изменение 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 30 – встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (ЕО) № 1831/2003 се 
изменя, както следва:

Or. de

Изменение 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 30 – параграф -1 (нов)
Регламент (EО) № 1831/2003
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 2, параграф 2 се прибавят 
следните букви:
о) „Етикетиране“: приписване на 
думи, специфични данни, търговски 
марки, име на сорт, образни 
изображения или символи към даден 
фураж чрез поставянето на тази 
информация върху всяка среда, като 
опаковка, контейнер, известие, 
етикет, документ, пръстен, яка или 
интернет пространство, отнасящи 
се до или придружаващи такъв 
фураж;
п) „Етикет“: всеки фиш, търговска 
марка, маркировка, изображение или 
друго описание, написано, 
отпечатано, нанесено от шаблон, 
маркирано, релефно щамповано, 
щемпелувано или прикрепено към 
контейнера на фуража, или всякакъв 
носител на информация, който се 
отнася до или придружава такъв 
фураж;
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Or. de

Обосновка

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Изменение 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EО) № 1831/2003
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 от Регламент (ЕО) № 
1831/2003 се изменя, както следва:

Член 16 се изменя както следва:

(1) Параграф 1 се изменя както следва: (1) Параграф 1 се изменя както следва:
-а) Встъпителното изречение се 
заменя със следното:
„1. Никой няма право да пуска на 
пазара фуражна добавка или 
предварително приготвена смес 
(премикс) от добавки, преди 
производителят, опаковчикът, 
вносителят, продавачът или 
дистрибуторът, установени в 
рамките на Общността, да са 
предоставили на разположение на 
стопанския субект във фуражната 
промишленост следната информация 
във вид на етикети:”

а) Точка г) се замества със следното: а) Точка г) се замества със следното:
г) когато е целесъобразно, номерът на 
лиценз на предприятието за 
производство или пускане на пазара на 
фуражната добавка или премикс, в 

г) когато е целесъобразно, номерът на 
лиценз на предприятието, което 
отговаря за пускане на пазара на 
фуражната добавка или премикс или за 
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съответствие с член 10 от Регламент 
(ЕО) № 183/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета*;

предоставяне на информация във вид 
на етикети, в съответствие с член 10 
от Регламент (ЕО) № 183/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета*;
_______________

*ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1. *ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.
б) Добавя се следният подпараграф: б) Добавя се следният подпараграф:
„В случай на премикси, точки б), г), д) и 
ж) не се прилагат за включените 
фуражни добавки.“

„В случай на премикси, точки б), г), д) и 
ж) се прилагат само за премикси и не за 
всяка включена фуражна добавка.“

Or. de

Обосновка

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Изменение 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – точка 2
Регламент (EО) № 1831/2003

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Параграф 3 се заменя със следното: (2) Параграф 3 се заменя със следното:
„3. ‘3. Освен информацията, уточнена в 
параграф 1, опаковката или 
контейнерът с фуражна добавка, 
принадлежаща към функционална 
група, уточнена в приложение III, или с 
премикс, съдържащ добавка, 
принадлежаща към функционална
група, уточнена в приложение III, 
трябва да съдържат информацията, 
представена по очевиден, лесно четим 
и неизтриваем начин, обозначен в това 
приложение.“

„3. Освен информацията, уточнена в 
параграф 1, данните върху етикета на 
фуражната добавка, принадлежаща 
към функционална група, уточнена в 
приложение III, или с премикс, 
съдържащ добавка, принадлежаща към 
функционална група, уточнена в 
приложение III, трябва да бъдат 
предоставени на разположение на 
стопанския субект във фуражната 
промишленост, който придобива 
продукта, в съответствие с това 
приложение.
В допълнение към задължителните 
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данни върху етикета, в случаите с 
фуражни добавки и премикси могат 
да бъдат предоставяни и 
допълнителни информации на 
доброволна основа, при условие че се 
спазват общите принципи в 
съответствие с член 11 и член 13 от 
Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета 
[относно пускането на пазара и 
използването на фуражи].
Вместо името на функционалната 
група може да бъде използвано 
съкращение”.

Or. de

Обосновка

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Изменение 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EО) № 1831/2003

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Параграф 4 се заменя със следното: (3) Параграф 4 се заменя със следното:
„4. В случай на премикси, думата 
„премикс“ се изписва с главни букви 
върху етикета и се обявяват носители, в 
случай на фуражни суровини, в 
съответствие с член 17, параграф 1, 
буква д) от Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета 
[относно пускането на пазара и 
използването на фураж]*. “

„4. В случай на премикси, думата 
„премикс“ се изписва с главни букви 
върху етикета и се обявяват носители в 
съответствие с член 17, параграф 1, 
буква д) от Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета 
[относно пускането на пазара и 
използването на фураж]*. “

Or. de



PE409.724v01-00 88/106 AM\735898BG.doc

BG

Обосновка

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Изменение 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (EО) № 1831/2003

Член 16 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Добавя се следният параграф 4а:

„Комисията насърчава 
разработването на кодекс на 
Общността за добри практики при 
етикетиране. Те засягат целия 
обхват на етикетиране. Кодексът 
подпомага подобряването на 
подходящото етикетиране във всички 
етапи на пускането на пазара.

Ще се прилага процедурата, 
определена в член 16а за съставяне и 
всяко друго изменение в кодексите”.

Or. de

Обосновка

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.
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Изменение 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1a (нов)
Регламент (EО) № 1831/2003

Член 16 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следният член 16а:

„Член 16a
Съставяне на Каталога и Кодексите

1. Комисията гарантира, че кодексът 
се разработва и изменя:
а) в сътрудничество с всички 
подходящи представители на 
европейския фуражен отрасъл и други 
групи на интереси, като например 
ползвателите на фуражни продукти;
б) в сътрудничество с 
компетентните органи на 
държавите-членки и когато е 
необходимо, с Органа;
в) като се вземе предвид съответният 
опит от становища, публикувани от 
Органа и разработки на научното или 
техническо познание.
2. Комисията одобрява каталога, 
проектите на кодексите и проектите 
на измененията в тях в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 22, параграф 2 при 
условие, че са изпълнени следните 
условия:
а) те са разработени в съответствие 
с параграф 1;
б) те са осъществими в съответните 
отрасли в рамките на Общността и
в) са подходящи да отговорят на 
съответните цели.
3. Комисията ще публикува 
заглавията и справките на Каталога 
и Кодексите в серия С на Официален 
вестник на Европейския съюз.
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Or. de

Обосновка

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Изменение 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага дванадесет месеца след 
датата на публикуването му.

Той се прилага дванадесет месеца след 
датата на неговото влизане в сила; за 
фуражи за животни, които не се 
отглеждат за производство на храни, 
които са били пуснати за първи път 
на пазара тридесет и шест месеца 
след датата на публикуването, се 
прилагат мерките в съответствие с 
член 17, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Mit Blick auf die lange Haltbarkeit von Heimtiernahrung (z.B. Dosenfutter ca. 24 Monate, 
Fischfutter bis zu 5 Jahre) ist ein Inkrafttreten 12 Monate nach der Veröffentlichung nicht zu 
erreichen.

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der 
Stückgrößendegression in großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger 
Vergeudung derartiger Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die 
aus umweltpolitischen Gründen vermieden werden sollte.

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
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Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Eti-ketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Изменение 149
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на животните, които 
не се отглеждат за производство на 
храни, той се прилага 36 месеца след 
датата на публикуване на мерките, 
посочени в член 17, параграф 3.

Or. en

Обосновка

With a view to the long shelf-life of pet food (e.g. canned pet food around 24 months, fish food 
up to five years), the date of application of 12 months after publication is not achievable.  

Pet food manufacturers purchase labels/bags in large quantities for economy of scale and 
short transition periods would lead to unnecessary waste of such labels/bags or already 
packed pet food, which should be avoided for environmental reasons. 

The changing of labels is a long-term operation and producers of cylinders and plates for 
labels will have too many orders at the same time, also from human food producers following 
the changes expected under the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 
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final; additionally, an expiry of label/bag stocks is required, not least for environmental 
considerations. 

Furthermore, some modifications of pet food labels will be adopted separately in the 
comitology procedure with scrutiny and industry should not make investments for label 
changes twice within a short timeframe. 

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.

Изменение 150
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
[двадесетия ден] след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
[двадесетия ден] след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Той се прилага дванадесет месеца след 
датата на публикуването му.

Той се прилага дванадесет месеца след 
датата на публикуването му; при все 
това, преходният период, приложим 
по отношение на храните за 
животни, които не се използват за 
производството на храни, е с 
продължителност 36 месеца, 
считано от деня на публикуването в 
съответствие с установените в член 
17, параграф 3 условия.

Or. pl

Обосновка

Mając na względzie długi termin przydatności do spożycia karmy dla zwierząt dodmowych 
(np. karma w puszkach zachowoje przydatność do spożycia 24 miesięcy, karma rybna nawet 5 
lat) zaproponowany przez Komisję 12-miesięczny okres przejściowy będzie nierealny do 
spełnienia.
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Изменение 151
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с добрите 
производствени практики, определени 
в Регламент (ЕО) № 183/2005, 
фуражните суровини не трябва да 
съдържат химически примеси, 
получени от техния производствен 
процес и от технологични 
спомагателни вещества, освен ако 
конкретно максимално съдържание 
не е фиксирано в Каталога, посочен в 
член 25.

заличава се

Or. pl

Изменение 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с добрите 
производствени практики, определени в 
Регламент (ЕО) № 183/2005, фуражните 
суровини не трябва да съдържат 
химически примеси, получени от 
техния производствен процес и от
технологични спомагателни вещества, 
освен ако конкретно максимално 
съдържание не е фиксирано в Каталога, 
посочен в член 25.

1. В съответствие с добрите 
производствени практики, определени в 
Регламент (ЕО) № 183/2005, фуражните 
суровини не трябва да съдържат 
технологични спомагателни вещества, 
освен ако конкретно максимално 
съдържание не е фиксирано в Каталога, 
посочен в член 25.

Or. de

Обосновка

Änderungsantrag 31 wurde nach Diskussion im Ausschuss und mit der Kommission 
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verändert. 
Die Festlegung von technisch unvermeidbaren Höchstwerten für Verarbeitungshilfsstoffe 
sollte im Katalog möglich sein. Chemische Verunreinigungen können jedoch von wesentlicher 
Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit sein und sollten im Rechtstext oder gemäß Richtlinie 
EG/2002/32 festgelegt werden.

Изменение 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с добрите 
производствени практики, определени в 
Регламент (ЕО) № 183/2005, фуражните 
суровини не трябва да съдържат 
химически примеси, получени от техния 
производствен процес и от 
технологични спомагателни вещества, 
освен ако конкретно максимално 
съдържание не е фиксирано в Каталога, 
посочен в член 25.

1. Доколкото това е възможно при
добрите производствени практики, 
определени в Регламент (ЕО) № 
183/2005, фуражните суровини не 
трябва да съдържат химически примеси, 
получени от техния производствен 
процес и от технологични спомагателни 
вещества, освен ако конкретно 
максимално съдържание не е фиксирано 
в Каталога, посочен в член 25.

Or. de

Обосновка

Technische Bestimmungen für Verunreinigungen sollten mit der Definition der 
Verarbeitungshilfsmittel in Einklang sein, wie in Verordnung 1831/2003 geregelt. Es ist 
unmöglich „frei von“ in der Praxis zu garantieren. Dies geht folglich über die Anforderungen 
der gegenwärtigen Richtlinie 96/25/EC hinaus.

Изменение 154
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Приложение I – точка 6 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 14 % в случай на друг фураж. - 14 % при други комбинирани фуражи.
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Or. en

Обосновка

There moister content is relevant for compound feeding stuffs and not for the feed. If the 
requirement of labeling moisture exceeding 14% applies to feed, this would put a burden on 
farmers to provide information for harvested agriculture products (whole grains such as 
cereals, legumes or rape seed). This is technically not feasible. The proposed Amendment
takes the wording which is currently in place Part A §2 last bullet point of.Annex of Directive 
79/373 of 2 April on the circulation of compound feeding stuffs.

Изменение 155
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Приложение II a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение II

Списък на суровините, чието пускане 
на пазара или употреба при 

храненето на животни се забранява, 
както е посочено в член 6, параграф 2

Забранява се пускането на пазара или 
употребата при храненето на 
животни на следните суровини:
1) изпражнения, урина, както и 
отделеното съдържание на 
храносмилателния тракт в резултат 
на изпразване или отстраняване на 
храносмилателния тракт, 
независимо от всякакъв вид 
обработване или смесване;
2) обработена с дъбилни вещества 
одрана кожа, включително и нейните 
отпадъци;
3) семена и други посадъчни 
растителни материали, които след 
прибиране на реколтата са били 
подложени на специфична обработка 
с продукти за растителна защита с 
оглед на тяхното предназначение 
(размножаване), както и всички 
свързани с тях вторични продукти;
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4) дървен материал, включително 
стърготини или други материали, 
получени от дърво, които са били 
обработени с консерванти за дърво, 
както е посочено в приложение V към 
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
февруари 1998 г. относно пускането 
на пазара на биоциди1;
5) всички отпадъци, получени при 
различните етапи на пречистването 
на градските, битовите и 
промишлените отпадъчни води, 
както е посочено в член 2 от 
Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 
21 май 1991 година за пречистването 
на градските отпадъчни води2, 
независимо от всякаква допълнителна 
обработка на тези отпадъци и от 
произхода на отпадъчните води3.
6) твърди градски отпадъци, 
например битови отпадъци;
7) опаковки или части от опаковките 
на продукти на хранително-
вкусовата промишленост.
_______________
1 OВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.
2 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

Or. en

Обосновка

See Amendment   for Article 6.2. This list corresponds to t he current list of prohibited 
material as provided for in Decision 2004/217.
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Изменение 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение II a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

Списък на материалите, чието 
пускане на пазара и използване при 
храненето на животни е забранено

Забранява се пускането на пазара или 
използването като фураж на 
следните материали:
1. екскременти, урина, както и 
отделено стомашно съдържание, 
независимо от вида обработка или 
примеси;
2. третирани с вещества кожи, 
включително техните отпадъчни 
продукти; 
3. дървесина, включително дървени 
стърготини или други материали от 
дървесина, третирана с консерванти, 
както това е определено в 
приложение V на Директива 98/8/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета; 
4. всички отпадъци от градски, 
битови или промишлени отпадъчни 
води, както са определени в член 2 от 
Директива 91/271/ЕИО на Съвета;
5. градски отпадъци, като например 
битови отпадъци; 
6. опаковки или части от опаковки от 
селското стопанство или 
хранителната промишленост.

Or. de

Обосновка

Vergleiche Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 2. Diese Liste korrespondiert mit der 
aktuellen Liste verbotener Materialen der Entscheidung 2004/217.
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Изменение 157
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Следните добавки се изброяват с 
тяхното име, добавено количество,
идентификационен номер и съответно
име на функционалната група, както е 
формулирана в приложение І на
Регламент (ЕО) № 1831/2003, или 
категорията в случай на 
„коксидиостатици и 
хистомоностатици“:

1. Следните добавки се изброяват с 
тяхното име или идентификационен 
номер, добавено количество и 
съответното име на функционалната 
група, както е формулирана в 
приложение І към Регламент (ЕО) № 
1831/2003, или категорията в случай на 
„коксидиостатици и 
хистомоностатици“:

Or. es

Обосновка

Un aditivo alimentario puede ser perfectamente identificado añadiendo su denominación o su 
número de identificación. Incluir ambas en la etiqueta, además de recargarla inútilmente,  
resulta innecesario.

Изменение 158
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Следните добавки се изброяват с 
тяхното име, добавено количество, 
идентификационен номер и съответно 
име на функционалната група, както е 
формулирана в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, или 
категорията в случай на 
„коксидиостатици и 
хистомоностатици“:

1. Следните добавки трябва да се 
изброяват с тяхното име или
идентификационен номер, добавено 
количество и съответно име на 
функционалната група, както е 
формулирана в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, или 
категорията в случай на 
„кокцидиостатици и 
хистомоностатици“:
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Or. it

Обосновка

Un additivo per mangimi può essere perfettamente identificato con il suo nome o il suo 
numero di identificazione. Riportare entrambi sull’etichetta non apporta alcun vantaggio e 
costituisce un inutile appesantimento dell’etichetta.

Изменение 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Следните добавки се изброяват с 
тяхното име, добавено количество,
идентификационен номер и съответно 
име на функционалната група, както е 
формулирана в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, или 
категорията в случай на 
„коксидиостатици и 
хистомоностатици“:

1. Следните добавки трябва да се 
изброяват с тяхното име или 
идентификационен номер, добавено 
количество и съответно име на 
функционалната група, както е 
формулирана в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, или 
категорията в случай на 
„кокцидиостатици и 
хистомоностатици“:

Or. de

Обосновка

Ein Futtermittel-Zusatzstoff kann vollständig und einfach anhand seiner Bezeichnung oder 
der Kennnummer identifiziert werden. Beide Kennzeichnungselemente nennen zu müssen ist 
überflüssig und überfrachtet die Kennzeichnung unnötig.

Изменение 160
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Приложение V – Глава I - точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
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обозначаването на добавката при 
фуражните добавки може да бъде 
заменено с обозначаване на 
активното вещество.

Or. pt

Обосновка

No que diz respeito aos aditivos para alimentação animal, a informação relevante a ser 
fornecida aos agricultores está mais relacionada com o nome da substância activa (cobre ou 
vitamina D, por exemplo) do que o nome do aditivo alimentar (Cupric chelate of amino acids 
hydrate ou hydroxycholecalciferol). Tal é particularmente relevante se considerarmos que o 
objectivo da proposta da Comissão é fornecer informação útil ao consumidor.

Изменение 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение VI – Глава I

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Следните добавки трябва да се 
изброяват с тяхното име и/или 
идентификационен номер, добавено 
количество и съответно име на 
функционалната група, както е 
формулирана в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, или 
категорията в случай на 
„кокцидиостатици и 
хистомоностатици“:

1. Добавки от функционалните групи 
„консерванти”, „оцветители”, 
„антиоксиданти”, „витамини, 
провитамини и химически ясно 
дефинирани субстанции със сходен 
ефект” и „смеси на елементи с 
микроконцентрация” в съответствие 
с приложение I на Регламент (ЕО) № 
1831/2003, следва да бъдат 
обозначавани по следния начин: 
„Съдържа разрешени от ЕС 
консерванти, оцветители, 
антиоксиданти, витамини и 
елементи с микроконцентрация”, при 
необходимост.

а) добавки, за които е определено 
максимално съдържание;
б) добавки, които спадат към 
категориите „зоотехнически 
добавки“ и „кокцидиостатици и 
хистомоностатици“,
в) добавки, които спадат към 
функционалната група „урея и 
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нейните производни“ от категорията 
„хранителни добавки“, както е 
формулирано в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003.
2. Хранителни добавки, които не са 
споменати в параграф 1, могат 
доброволно да се обозначат в същата 
пълна форма или частично.

2. Функционални групи от фуражни 
добавки, които не са споменати в 
параграф 1, могат да се обозначават 
доброволно.

3. Ако хранителна добавка във 
фуража, както е споменато в 
приложение І от Регламент (ЕО) № 
1831/2003, е етикетирана доброволно, 
трябва да се обозначи нейната 
допустима граница на включване.

3. Ако върху етикета са посочени 
специално една или повече добавки, 
тяхното съдържание трябва да бъде 
обозначено в съответствие с кодекса 
на поведение, въведен съгласно член 26 
от настоящия регламент.

4. Ако дадена добавка спада към 
повече от една функционална група, 
трябва да се обозначи групата, която 
е подходяща за нейната главна 
функция в конкретния случай.

4. Други съдържащи се добавки 
трябва да бъдат съобщавани на 
потребителя, при поискване, в 
съответствие с член 19 от 
настоящия регламент.
4а. Лицето, което отговаря за 
данните върху етикетите, трябва 
незабавно, при поискване, да 
предоставя на разположение на 
компетентния орган всички 
информации относно съдържащите 
се в храната за домашни животни 
добавки.

Or. de

Обосновка

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem 
Verbraucherinteresse) enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere 
Informationen anfordern. Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, 
da diese für den durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.

Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
Dies sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
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durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offenlegen.

Изменение 162
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Приложение VI

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Следните добавки трябва да се 
изброяват с тяхното име и/или 
идентификационен номер, добавено 
количество и съответно име на 
функционалната група, както е 
формулирана в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, или 
категорията в случай на 
„кокцидиостатици и 
хистомоностатици“:

1. Добавките, попадащи във 
функционалните групи 
„консерванти“, „антиоксиданти“, 
„оцветители“, „витамини, 
провитамини и химически добре 
дефинирани вещества, които имат 
подобен ефект“ и „смеси на елементи 
с микроконцентрация“, посочени в 
Приложение I към Регламент (ЕО) № 
1831/2003, ще се етикетират, както
следва: „Съдържа разрешени от ЕС 
консерванти/антиоксиданти/оцвети
тели/витамини/елементи с 
микроконцентрация“, според случая. 

а) добавки, за които е определено 
максимално съдържание;
б) добавки, които спадат към 
категориите „зоотехнически 
добавки“ и „кокцидиостатици и 
хистомоностатици“, 
в) добавки, които спадат към 
функционалната група „урея и 
нейните производни“ от категорията 
„хранителни добавки“, както е 
формулирано в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 1831/2003.
2. Хранителни добавки, които не са
споменати в параграф 1, могат 
доброволно да се обозначат в същата 
пълна форма или частично.

2. Функционалните групи на 
хранителните добавки, които не са 
посочени в параграф 1, могат 
доброволно да се обозначат.

3. Ако хранителна добавка във 
фуража, както е споменато в 

3. Ако върху етикета се обръща 
специално внимание на една или на 
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приложение І от Регламент (ЕО) № 
1831/2003, е етикетирана доброволно, 
трябва да се обозначи нейната 
допустима граница на включване.

няколко добавки, тяхното количество 
се обявява в съответствие с кодекса 
за добра практика, изготвен съгласно 
член 26. 

4. Ако дадена добавка спада към 
повече от една функционална група, 
трябва да се обозначи групата, която 
е подходяща за нейната главна 
функция в конкретния случай.

4. Информацията за други включени в 
състава добавки се предоставя по 
искане на потребителя съгласно член 
19. 

4a. Лицето, отговарящо за данните 
върху етикетите, при поискване 
трябва незабавно да предостави на 
компетентния орган цялата 
информация относно всички добавки, 
включени в храните за домашни 
любимци.

Or. en

Обосновка

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested Amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner. 

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label.  

 Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.   

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.
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Изменение 163
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Приложение VI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ VIа
Специални разпоредби при 

етикетирането на фуражи, които не 
отговарят на изискванията за 

сигурност и за пускане на пазара
1. Фуражи, които съдържат 
нежелани вещества в количества над 
пределнодопустимите стойности, 
определени в Директива 2002/32/ЕО се 
етикетират като:  „фураж с 
превишено ниво/а на … (обозначение 
на нежеланото вещество(а) в 
съответствие с приложение І към 
Директива 2002/32/ЕО), предназначен 
единствено за упълномощени 
предприятия по детоксикация“. 
Разрешителните за тези 
предприятия трябва да се основават
на член 10, параграф 2 или параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 183/2005.
2. В случай, че е планирано 
замърсяването да се намали или 
елиминира чрез почистване, 
допълнителното етикетиране на 
замърсен фураж трябва да бъде: 
„фураж с превишено ниво/а на … 
(обозначение на нежеланото 
вещество(а) в съответствие с 
приложение І към Директива 
2002/32/ЕО), да се използва като 
фураж само след съответно 
почистване“.

Or. it

Обосновка

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
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mangimi, assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano 
soggetti alla legislazione mangimistica.
Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti 
massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della Direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 
potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti 
nel futuro aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.

Изменение 164
Rosa Miguélez Ramos

Предложение за регламент
Приложение VI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Специфични разпоредби относно 
етикетирането на фуражи, които не 

отговарят на изискванията за 
безопасност и за пускане на пазара

1. Фуражите, които съдържат 
нежелани вещества над нивото, 
което е разрешено съгласно 
Директива 2002/32/ЕО, се 
етикетират като „фуражи с 
превишено(и) ниво(а) на … 
(обозначение на нежеланото 
вещество или вещества в 
съответствие с приложение І към 
Директива 2002/32/ЕО), 
предназначени единствено за 
упълномощени предприятия по 
детоксикация“. Разрешенията за 
тези предприятия се основават на 
член 10, параграф 2 или 3 от 
Регламент (ЕО) № 183/2005.
2. В случай че е планирано 
замърсяването да се намали или 
елиминира чрез почистване, 
допълнителното етикетиране на 
замърсен фураж следва да гласи 
„фураж с превишено(и) ниво(а) на … 
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(обозначение на нежеланото 
вещество или вещества в 
съответствие с приложение І към 
Директива 2002/32/ЕО), да се използва 
като фураж единствено след 
съответно почистване“.

Or. es

Обосновка

Para el normal cumplimiento de los estándares de Seguridad Alimentaria,es fundamental  
asegurar que todos los productos considerados piensos cumplan la legislación alimentaria. 
Sin embargo, la limitación que supone el artículo 20 para productos que excedan los límites 
máximos para contaminantes conforme a la Directiva 2002/32/EC, puede suponer que no se 
cumplan los requerimientos mínimos de seguridad alimentaria, por lo que en el futuro dichos 
productos pueden ser legislados con otra base legal diferente a la Directiva 2002/32/CE.
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