
AM\735898ET.doc PE409.724v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

2008/0050(COD)

28.7.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
34–164

Raporti projekt
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
(PE407.923v01-00)

Sööda turuleviimine ja kasutamine

Ettepanek võtta vastu määrus
(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))



PE409.724v01-00 2/94 AM\735898ET.doc
Freelance-tõlge

ET

AM_Com_LegReport



AM\735898ET.doc 3/94 PE409.724v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 34
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Märgistus hõlmab kohustuslikku, 
vabatahtlikku ja lisateavet. Kohustuslik 
teave peaks hõlmama vastavalt 
söödatooraine või segajõusööda 
märgistamise põhi- ja erinõudeid ning 
dieetsööda puhul lisanõudeid.

(15) Märgistus hõlmab kohustuslikku, 
vabatahtlikku ja lisateavet. Kohustuslik 
teave peaks hõlmama vastavalt 
söödatooraine või segajõusööda 
märgistamise põhi- ja erinõudeid ning 
dieetsööda puhul lisanõudeid.
Vabatahtlikku teavet kirjeldatakse toote 
tehnospetsifikaadil ja selle peab 
kinnitama järelevalveasutus.

Or. it

Muudatusettepanek 35
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Veiste spongioosse entsefalopaatia ja 
dioksiini kriisi tõttu kehtestati 2002. aastal 
nõue märkida kõigi segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete kaaluprotsent. 
Samal ajal on määruste (EÜ) nr 178/2002 
ja nr 183/2005 ja nende rakendusmeetmete 
tulemusel oluliselt paranenud sööda- ja 
toiduohutus, rohkem on pööratud 
tähelepanu sööda- ja toidukäitlejate 
vastutusele, parandatud jälgitavuse 
süsteemi, kehtestatud 
enesekontrollisüsteemi (HACCP) põhimõte 
söödakäitlemisettevõtetes ja 
söödakäitlemisettevõtete heade 
hügieenitavade suunised. Need positiivsed 
saavutused, mida on näha toidu- ja 
söödaalasele kiirhoiatussüsteemile riskist 
teatamisel, annavad alust kõigi 

(17) Veiste spongioosse entsefalopaatia ja 
dioksiini kriisi tõttu kehtestati 2002. aastal 
nõue märkida kõigi segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete kaaluprotsent. 
Samal ajal on määruste (EÜ) nr 178/2002 
ja nr 183/2005 ja nende rakendusmeetmete 
tulemusel oluliselt paranenud sööda- ja 
toiduohutus, rohkem on pööratud 
tähelepanu sööda- ja toidukäitlejate 
vastutusele, parandatud jälgitavuse 
süsteemi, kehtestatud 
enesekontrollisüsteemi (HACCP) põhimõte 
söödakäitlemisettevõtetes ja 
söödakäitlemisettevõtete heade 
hügieenitavade suunised. Need positiivsed 
saavutused, mida on näha toidu- ja 
söödaalasele kiirhoiatussüsteemile riskist 
teatamisel, annavad alust kõigi 
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segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendi märkimise kohustuse 
lõpetamisele. Täpse protsendi võib märkida 
vabatahtlikult.

segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendi märkimise kohustuse 
lõpetamisele. Täpse protsendi võib märkida 
vabatahtlikult; nimetatud teabele 
kohaldatakse kontrolliasutuse 
sertifitseerimismenetlust.

Or. it

Muudatusettepanek 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peaks valmistajal 
olema õigus lükata taotlus tagasi, kui ta 
peab taotletud avalikustamist enda
intellektuaalse omandi õiguste
rikkumiseks. See ei ohustaks toidu ja 
sööda ohutust, sest pädevatel asutustel on 
alati õigus saada kõigi söödatoorainete 
täpsed protsendid. 

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peaks valmistajal 
olema õigus piirduda söödatoorainetega, 
mille sisaldus segajõusöödas on üle kahe 
kaaluprotsendi, kui ta tõestab, et taotletud
avalikustamine rikuks tema intellektuaalse 
omandi õigusi. See ei ohustaks toidu ja 
sööda ohutust, sest pädevatel asutustel on 
alati õigus saada kõigi söödatoorainete 
täpsed protsendid, ja pädevad asutused 
edastavad selle teabe ohutuse rikkumise 
põhjendatud kahtluse korral ka 
kasutajale. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek 3 koostati pärast arutelu komitees. 
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Valmistaja peaks keeldumist põhjendama intellektuaalse omandi õiguste rikkumisega ainult 
juhul, kui ta saab seda tõestada. Seetõttu on asjakohane kohaldada intellektuaalse omandi 
õigust valmistaja esitatud andmete suhtes üksnes koostisosade puhul, mille sisaldus 
segajõusöödas on väiksem kui 2 %. 

Muudatusettepanek 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peaks valmistajal 
olema õigus lükata taotlus tagasi, kui ta 
peab taotletud avalikustamist enda 
intellektuaalse omandi õiguste 
rikkumiseks. See ei ohustaks toidu ja 
sööda ohutust, sest pädevatel asutustel on 
alati õigus saada kõigi söödatoorainete 
täpsed protsendid.

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 

Or. de

Selgitus

Lubatud kõikumine +/–15 % segajõusöötade kvantitatiivse koostise andmete esitamisel on 
kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega segajõusöötade märgistamise kohta ja arvestab piisavalt 
valmistaja huvidega. Täiendav õigus teabe esitamisest keelduda, nagu määruse eelnõu ette 
näeb, viidates „tundlikule äriteabele” või „intellektuaalse omandi” õigustele, muudaks selle 
tingimuse mõttetuks.
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Muudatusettepanek 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peaks valmistajal 
olema õigus lükata taotlus tagasi, kui ta 
peab taotletud avalikustamist enda
intellektuaalse omandi õiguste 
rikkumiseks. See ei ohustaks toidu ja 
sööda ohutust, sest pädevatel asutustel on 
alati õigus saada kõigi söödatoorainete 
täpsed protsendid. 

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peab valmistaja
vastama avalikustamise taotlusele
järgmiselt: teabe avalikustamine 3 kõige 
suurema kaaluosaga söödatooraine kohta 
on kohustuslik. Kui nende summaarne 
kaaluosa on väiksem kui 60 % sööda 
kaalust, laieneb avalikustamiskohustus 
järgmistele söödatoorainetele, kuni on 
saavutatud vähemalt 60 % sööda kaalust. 
Enda intellektuaalse omandi õiguste
rikkumise vältimiseks ei ole valmistaja 
kohustatud põhjendatud asjaoludel 
avalikustama teavet söödatoorainete 
kohta, mille kaaluosa on väiksem kui 3 %. 
See ei ohustaks toidu ja sööda ohutust, sest 
pädevatel asutustel on alati õigus saada 
kõigi söödatoorainete täpsed protsendid. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek aitab kaasa asjakohase ja kasutajasõbraliku õiguse loomisele.
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Muudatusettepanek 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peaks valmistajal 
olema õigus lükata taotlus tagasi, kui ta 
peab taotletud avalikustamist enda 
intellektuaalse omandi õiguste 
rikkumiseks. See ei ohustaks toidu ja 
sööda ohutust, sest pädevatel asutustel on 
alati õigus saada kõigi söödatoorainete 
täpsed protsendid. 

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peab valmistaja
vastama avalikustamise taotlusele
järgmiselt: teabe avalikustamine 4 kõige 
suurema kaaluosaga söödatooraine kohta 
on kohustuslik. Kui nende summaarne 
kaaluosa on väiksem kui 70 % sööda 
kaalust, laieneb avalikustamiskohustus 
järgmistele söödatoorainetele, kuni on 
saavutatud vähemalt 70 % sööda kaalust. 
Enda intellektuaalse omandi õiguste
rikkumise vältimiseks ei ole valmistaja 
kohustatud põhjendatud asjaoludel 
avalikustama teavet söödatoorainete 
kohta, mille kaaluosa on väiksem kui 3 %. 
See ei ohustaks toidu ja sööda ohutust, sest 
pädevatel asutustel on alati õigus saada 
kõigi söödatoorainete täpsed protsendid. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek aitab kaasa asjakohase ja kasutajasõbraliku õiguse loomisele.
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Muudatusettepanek 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peaks valmistajal 
olema õigus lükata taotlus tagasi, kui ta 
peab taotletud avalikustamist enda 
intellektuaalse omandi õiguste 
rikkumiseks. See ei ohustaks toidu ja 
sööda ohutust, sest pädevatel asutustel on 
alati õigus saada kõigi söödatoorainete 
täpsed protsendid. 

(19) Teatavatel juhtudel, kui valmistajal ei 
ole kohustust teavet etiketile märkida, 
peaks kliendil olema võimalus saada 
lisateavet. Samas annab juba 
segajõusöödas sisalduvate söödatoorainete 
esitamine kaalu järgi kahanevas järjestuses 
olulist teavet koostisosade kohta. 
Arvestades hiljutisi arenguid ühenduse 
õigusaktides, millega antakse kindlam 
tagatis eelkõige HACCP, jälgitavuse, 
rangete hügieeninõuete ning ühenduse 
hügieenitavade osas, peab valmistaja 
vastama avalikustamise taotlusele
järgmiselt: teabe avalikustamine 5 kõige 
suurema kaaluosaga söödatooraine kohta 
on kohustuslik. Kui nende summaarne 
kaaluosa on väiksem kui 80 % sööda 
kaalust, laieneb avalikustamiskohustus 
järgmistele söödatoorainetele, kuni on 
saavutatud vähemalt 80 % sööda kaalust. 
Enda intellektuaalse omandi õiguste
rikkumise vältimiseks ei ole valmistaja 
kohustatud põhjendatud asjaoludel 
avalikustama teavet söödatoorainete 
kohta, mille kaaluosa on väiksem kui 3 %. 
See ei ohustaks toidu ja sööda ohutust, sest 
pädevatel asutustel on alati õigus saada 
kõigi söödatoorainete täpsed protsendid. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek aitab kaasa asjakohase ja kasutajasõbraliku õiguse loomisele.
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Muudatusettepanek 41
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tänapäevane märgistamine soodustab 
konkurentsile rajatud turukeskkonda, kus 
dünaamilised, tõhusad ja uuenduslikud 
ettevõtjad saavad märgistamise võimalusi 
oma toodete müügiks täiel määral ära 
kasutada. Võttes arvesse ettevõtete vahelist 
suhet kariloomade sööda turustamisel ning 
lemmikloomatoidu valmistaja ja selle ostja 
vahelist suhet, oleksid hea märgistamise 
eeskirjad nendes kahes valdkonnas 
kasulikud vahendid tänapäevase 
märgistamise eesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealustes eeskirjades võib tõlgendada
vabatahtliku märgistamise raamistikku.

(25) Tänapäevane märgistamine soodustab 
konkurentsile rajatud turukeskkonda, kus 
dünaamilised, tõhusad ja uuenduslikud 
ettevõtjad saavad märgistamise võimalusi 
oma toodete müügiks täiel määral ära 
kasutada. Võttes arvesse ettevõtete vahelist 
suhet kariloomade sööda turustamisel ning 
lemmikloomatoidu valmistaja ja selle ostja 
vahelist suhet, on hea märgistamise 
eeskirjad nendes kahes valdkonnas 
kasulikud vahendid tänapäevase 
märgistamise eesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealused eeskirjad peavad vastama
vabatahtliku märgistamise raamistikule.

Or. it

Muudatusettepanek 42
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Komisjonile tuleks anda volitus 
otsustada eriti loomasöödana keelatud 
toodete üle, heaks kiita eritoitmiseks ette 
nähtud sööta, kehtestada muude kui 
toiduloomade söödatooraine märgistamise 
kategooriate loetelu, muuta vabatahtlike 
märgistusandmete loetelu ning kohandada 
lisasid vastavalt teaduse ja tehnika 
arengule. Kuna kõnealused meetmed on 
üldise ulatusega ja ette nähtud käesoleva 
määruse vähemoluliste sätete muutmiseks, 
muuhulgas seda täiendades, siis tuleb need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5 a 

(29) Komisjonile tuleks anda volitus 
otsustada eriti loomasöödana keelatud 
toodete üle, heaks kiita eritoitmiseks ette 
nähtud sööta, kehtestada muude kui 
toiduloomade söödatooraine märgistamise 
kategooriate loetelu, muuta vabatahtlike 
märgistusandmete loetelu, määrata 
kindlaks ka sööda vabatahtliku 
märgistamise sertifitseerimise kord ning 
kohandada lisasid vastavalt teaduse ja 
tehnika arengule. Kuna kõnealused 
meetmed on üldise ulatusega ja ette nähtud 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
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ette nähtud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. 

muutmiseks, muuhulgas seda täiendades, 
siis tuleb need vastu võtta otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5 a ette nähtud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

Or. it

Muudatusettepanek 43
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) määrus (EÜ) nr 1831/2003;

Or. es

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud sööda turustamise tingimused ei tohi minna vastuollu teistes 
õigusaktide tekstides sätestatud lisandite turustamise tingimustega ja/või tekitada nende 
tingimuste suhtes ebakindlust.

Muudatusettepanek 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades 
kasutatavate söödalisandite kohta;

Or. de
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Selgitus

Käesolev määrus ei tohiks piirata määruse 1831/2003, mis käsitleb loomasöötades 
kasutatavaid söödalisandeid, kohaldamist. Eelkõige ei tohiks käesoleva määrusega 
kehtestatavad turuleviimise tingimused mõjutada nimetatud määrusega kehtestatud 
söödalisandite turuleviimise tingimusi või tekitada õiguskindlusetust. 

Muudatusettepanek 45
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) nõukogu 28. juuni 2007. aasta 
määrus (EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise kohta1.
1 ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

Or. es

Selgitus

Käesolevas määruses sätestatud sööda turustamise tingimused ei tohi minna vastuollu teistes 
õigusaktide tekstides sätestatud lisandite ja sööda turustamise tingimustega ja/või tekitada 
nende tingimuste suhtes ebakindlust.

Muudatusettepanek 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 
28. juunist 2007 mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
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toodete märgistamise kohta1;

1 ELT. L 189 20.7.2007, lk 1.

Or. de

Selgitus

Käesolev määrus ei tohiks piirata määruse 834/2007, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku 
tootmist ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist, kohaldamist. Eelkõige ei tohiks 
käesoleva määrusega kehtestatavad turuleviimise tingimused mõjutada eespool nimetatud 
määrusega kehtestatud söödalisandite turuleviimise tingimusi või tekitada õiguskindlusetust.

Muudatusettepanek 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust ei kohaldata vee 
suhtes, olenemata sellest, kas tegemist on 
loomade joogiveega või on seda tahtlikult 
lisatud söödale.

3. Käesolevat määrust ei kohaldata vee 
suhtes, olenemata sellest, kas tegemist on 
loomade joogiveega või on seda tahtlikult 
lisatud söödale. Määrust kohaldatakse 
siiski sööda suhtes, mis on ette nähtud 
koos veega manustamiseks.

Or. de

Selgitus

Käesolev määrus ei käsitle vett, ometi manustatakse paljusid söötasid loomadele koos veega. 
Seejuures on tegemist söötadega, mida tuleks käesoleva määrusega reguleerida.

Muudatusettepanek 48
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust ei kohaldata vee 3. Käesolevat määrust ei kohaldata vee 
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suhtes, olenemata sellest, kas tegemist on 
loomade joogiveega või on seda tahtlikult 
lisatud söödale. 

suhtes, olenemata sellest, kas tegemist on 
loomade joogiveega või on seda tahtlikult 
lisatud söödale. Sellegipoolest on käesolev 
määrus kohaldatav veega kasutatava 
sööda suhtes.

Or. es

Selgitus

Arvukaid lisandeid antakse karjale veega. Selline sööda kasutus (sööda määratlus hõlmab 
söödalisandeid) peab jääma käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 49
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) suukaudne toitmine – loomade 
toitmiseks mõeldud toodete suu kaudu 
looma seedetrakti viimine eesmärgiga 
katta looma toiduvajadusi ja/või säilitada 
tervete loomade tootlikkus.

Or. es

Selgitus

Tänapäeva loomakasvatus hõlmab loomadele mitte üksnes traditsioonilise sööda andmist, 
vaid ka passiivset või aktiivset laias valikus toitainete manustamist, mis aitavad kaasa looma 
optimaalsele füsioloogilisele seisundile, samuti heaolule. Suukaudne toitmine hõlmab kõiki 
neid tavasid, mistõttu peab käesolev määrus sellist kasutust hõlmama.
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Muudatusettepanek 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) loomade suukaudne toitmine – sööda 
viimine looma seedetrakti suu kaudu 
looma toiduvajaduse katmiseks, samuti 
keskmiselt tervete loomade tootlikkuse 
tagamiseks;

Or. de

Selgitus

Loomade toitmine suu kaudu: kaasaegne kariloomade toitmine ei piirdu üksnes loomadele 
tavaliste söötade andmisega, vaid hõlmab ka nende passiivse või aktiivse varustamise eri 
toitainetega, mis aitavad saavutada soodsat füsioloogilist ja tervislikku seisundit. Loomade 
toitmine suu kaudu hõlmab need erinevad tavad ja seda tuleks seetõttu reguleerida käesoleva 
määrusega.

Muudatusettepanek 51
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) segajõusööt – täissöödana või 
täiendsöödana loomade söötmiseks ette 
nähtud, söödalisanditega või 
söödalisanditeta söödatoorainete segu;

f) segajõusööt – täissöödana või 
täiendsöödana loomade söötmiseks ette 
nähtud, söödalisanditega või 
söödalisanditeta vähemalt kahe
söödatooraine segu;

Or. es
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Muudatusettepanek 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) segajõusööt – täissöödana või 
täiendsöödana loomade söötmiseks ette 
nähtud, söödalisanditega või 
söödalisanditeta söödatoorainete segu;

f) segajõusööt – täissöödana või 
täiendsöödana loomade söötmiseks ette 
nähtud, söödalisanditega või 
söödalisanditeta vähemalt kahe
söödatooraine segu;

Or. de

Selgitus

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 
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.

Muudatusettepanek 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) täissööt – segajõusööt, mis on oma 
koostiselt piisav päevaratsiooni 
rahuldamiseks;

g) täissööt – segajõusööt, mis on oma 
koostiselt piisav päevaratsiooni 
rahuldamiseks, nagu on sätestatud 
määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 2 lõike 
2 punktis f;
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Or. de

Selgitus

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 Määrus (EÜ) nr 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.

Muudatusettepanek 54
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) täissööt – segajõusööt, mis on oma 
koostiselt piisav päevaratsiooni 
rahuldamiseks;

g) täissööt – segajõusööt, mis on oma 
koostiselt piisav päevaratsiooni 
rahuldamiseks, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1831/2003 loomasöötades kasutatavate 
söödalisandite kohta1 artikli 2 lõike 2 
punktis f;
1 ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

Or. en
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Selgitus

Määratluses tuleb loomade päevaratsiooni mõiste kooskõlastada looma vajadustega. Seega 
tuleks määratlust muuta, tagamaks et selles nimetatakse kõiki sööda toiteväärtusega seotud 
komponente. Seda saab teha, viidates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta artikli 2 
lõike 2 punktis f sätestatud olemasolevale „päevaratsiooni” mõistele: päevaratsioon –
keskmine sööda üldkogus, arvutatuna 12 %lise niiskussisalduse puhul, mis rahuldab kõik 
teatava liigi, eagrupi ja tootlikkusega looma päevased vajadused.

Muudatusettepanek 55
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) täiendsööt – segajõusööt, milles on 
vähemalt üks rohkesti teatavaid aineid 
sisaldav söödatooraine, kuid mis oma 
koostiselt sobib päevaratsiooni 
rahuldamiseks ainult sel juhul, kui seda 
kasutatakse koos teiste söötadega;

h) täiendsööt – segajõusööt, milles on 
rohkesti teatavaid aineid, kuid mis oma 
koostiselt sobib päevaratsiooni 
rahuldamiseks ainult sel juhul, kui seda 
kasutatakse koos teiste söötadega;

Or. pt

Selgitus

Kuna segajõusööt on määratluse kohaselt söödatoorainete segu, kusjuures täiendsöödaks 
loetakse segajõusööta, ei saa see koosneda üksnes ühest toorainest.

Muudatusettepanek 56
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) lisandsööt – kõikide kategooriate, 
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välja arvatud määruse (EÜ) nr 183/2005 
IV lisa 3. peatükis nimetatud, lisandite 
segust ja/või söödatoorainest koosnev 
loomasööt, mis on aga oma koostiselt 
päevaratsiooniks ebapiisav. See on 
mõeldud loomade täiendavate, ajutiste 
ja/või eriliste toiduvajaduste 
rahuldamiseks. Seda manustatakse eraldi 
või koos päevaratsiooniga või veega.

Or. es

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) lisandsööt – sööt, mis koosneb 
kõikide kategooriate lisandite segust, välja 
arvatud määruse (EÜ) nr 183/2005 IV 
lisa 3. peatükis osutatud lisandid. Seda 
võib lisada söödatoorainele, kuid see ei 
ole oma koostise tõttu piisav 
päevaratsiooniks. Selle eesmärgiks on 
ajutiselt katta loomade kõrgendatud või 
eriline toiduvajadus. Seda manustatakse 
eraldi või koos päevaratsiooniga või 
veega;

Or. de
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Muudatusettepanek 58
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) kandja – aine, mida kasutatakse 
söödalisandi lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul 
viisil füüsikaliseks muutmiseks selle 
tehnoloogilist funktsiooni muutmata 
(ning mis ise ei avalda mingit 
tehnoloogilist mõju), et hõlbustada selle 
käitlemist, rakendamist või kasutamist;

k) kandja – aine, mida kasutatakse 
söödalisandi lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul 
viisil füüsikaliseks muutmiseks, et 
hõlbustada selle käitlemist, rakendamist 
või kasutamist;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teksti lihtsustada ja vältida tõlgendamisvigu.

Muudatusettepanek 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) kandja – aine, mida kasutatakse 
söödalisandi lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul 
viisil füüsikaliseks muutmiseks selle 
tehnoloogilist funktsiooni muutmata 
(ning mis ise ei avalda mingit 
tehnoloogilist mõju), et hõlbustada selle 
käitlemist, rakendamist või kasutamist;

k) kandja – aine, mida kasutatakse 
söödalisandi lahustamiseks, 
lahjendamiseks, hajutamiseks või muul 
viisil füüsikaliseks muutmiseks, et 
hõlbustada selle käitlemist, rakendamist 
või kasutamist;
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Or. de

Muudatusettepanek 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) partii – toodanguühik, mis on 
ühesuguseid tootmisparameetreid 
kasutades toodetud samas ettevõttes, või 
mitu sellist ühikut, kui need on toodetud 
järjest ja koos ladustatud. Partii koosneb 
identifitseeritavast sööda kogusest, millel on 
ühised tunnused, näiteks päritolu, sort, 
pakendi tüüp, pakendaja, kaubasaatja või 
märgistus;

o) partii – identifitseeritav sööda kogus, 
millel on ühised tunnused, näiteks päritolu, 
sort, pakendi tüüp, pakendaja, kaubasaatja 
või märgistus;

Or. de

Selgitus

Niikaua kui tagatakse identifitseeritavus, peaks „partii” mõiste hõlmama söödasektoris 
praegu järgitavat praktikat.
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Muudatusettepanek 61
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) partii – toodanguühik, mis on 
ühesuguseid tootmisparameetreid 
kasutades toodetud samas ettevõttes, või 
mitu sellist ühikut, kui need on toodetud 
järjest ja koos ladustatud. Partii koosneb 
identifitseeritavast sööda kogusest, millel 
on ühised tunnused, näiteks päritolu, sort, 
pakendi tüüp, pakendaja, kaubasaatja või 
märgistus;

o) partii – teatav söödakogus, millel on 
ühised tunnused, näiteks päritolu, sort, 
pakendi tüüp, pakendaja, kaubasaatja või 
märgistus;

Or. pl

Muudatusettepanek 62
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) märgistus – kõik sellise söödaga 
kaasnevad või kõnealusele söödale 
viitavad sõnad, andmed, kaubamärgid, 
margitoodete nimed, kujunduselemendid 
või sümbolid mis tahes pakenditel, 
mahutitel, sedelitel, etikettidel, 
dokumentidel, rõngastel, kaelaetikettidel 
või Internetis;

p) märgistus – kõik sõnad, andmed, 
kaubamärgid, margitoodete nimed, 
kujunduselemendid või sümbolid, mis 
viitavad söödale ja on paigutatud sellise 
söödaga kaasnevale pakendile, 
dokumendile, mahutile, sedelile, etiketile 
või ümbrisele;

Or. pl

Selgitus

Märgistuse mõiste määratlemisel sõna „mis tahes” kasutamine võib tuua kaasa kavatsemata 
märgistamiskohustuse, mis hõlmaks liialt laialdast valdkonda ega täidaks enam märgistamise 
tegelikku eesmärki ehk pakkuda tarbijale teavet toote kohta, et tarbijal oleks võimalik valida.
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Muudatusettepanek 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) märgistus – kõik sellise söödaga 
kaasnevad või kõnealusele söödale 
viitavad sõnad, andmed, kaubamärgid, 
margitoodete nimed, kujunduselemendid 
või sümbolid mis tahes pakenditel, 
mahutitel, sedelitel, etikettidel, 
dokumentidel, rõngastel, kaelaetikettidel 
või Internetis;

p) märgistus – sõnad, andmed, 
kaubamärgid, margitoodete nimed, 
kujunduselemendid või sümbolid, mis 
viitavad teatud söödale ja peavad asuma
selle sööda juurde kuuluvatel mis tahes 
pakenditel, dokumentidel, mahutitel, 
sedelitel, etikettidel, rõngastel või 
kaelaetikettidel;

Or. de

Selgitus

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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Muudatusettepanek 64
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) märgistus – kõik sellise söödaga
kaasnevad või kõnealusele söödale 
viitavad sõnad, andmed, kaubamärgid, 
margitoodete nimed, kujunduselemendid 
või sümbolid mis tahes pakenditel, 
mahutitel, sedelitel, etikettidel, 
dokumentidel, rõngastel, kaelaetikettidel 
või Internetis;

p) märgistus – kõik söödaga seotud ja 
söödaga kaasas olevad mis tahes 
pakenditel, dokumentidel, mahutitel, 
sedelitel, etikettidel, rõngastel või 
kaelaetikettidel sõnad, andmed, 
kaubamärgid, margitoodete nimed, 
kujunduselemendid või sümbolid;

Or. en

Selgitus

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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Muudatusettepanek 65
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) etikett – sööda mahutile kirjutatud, 
trükitud, šablooni abil värvitud, kohrutatud, 
tembeldatud või külge kinnitatud mis tahes 
silt, märk, tähis, kujundus- või muu 
kirjeldav element;

q) etikett – sööda mahutile kirjutatud, 
trükitud, šablooni abil värvitud, kohrutatud, 
tembeldatud või külge kinnitatud mis tahes 
silt, märk, tähis, kujundus- või muu 
kirjeldav element või andmekandja, mis 
viitab sellele söödale või kuulub selle 
juurde;

Or. es

Selgitus

Käesolevas määruses määratletud etiketi mõistes tunnistatakse, et pakendile kinnitatud etikett 
on ainult osa kogu teabest, mis tarnija kasutajale annab. Tuleb kehtestada teatavad 
lisameetmed selle teabevoo parandamiseks ja selle kasutamise selgemini kindlaks 
määramiseks.

Muudatusettepanek 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) etikett – sööda mahutile kirjutatud, 
trükitud, šablooni abil värvitud, kohrutatud, 
tembeldatud või külge kinnitatud mis tahes 
silt, märk, tähis, kujundus- või muu 
kirjeldav element;

q) etikett – sööda mahutile kirjutatud, 
trükitud, šablooni abil värvitud, kohrutatud, 
tembeldatud või külge kinnitatud mis tahes 
silt, märk, tähis, kujundus- või muu 
kirjeldav element või andmekandja, mis 
viitab sellele söödale või kuulub selle 
juurde;

Or. de
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Selgitus

Etikett: käesolevasse määrusesse viidud märgistuse kontseptsioon kajastab tegelikku 
olukorda, kus söödapakendile paigutatud etikett on vaid osa teabest, mida tarnija kliendile 
avaldab. Teabevoo parandamiseks ja adressaadi sihipärasemaks teavitamiseks tuleb 
kasutusele võtta teatud lisameetmed. Etiketi mõiste tuleks kooskõlastada märgistuse mõistega.

Muudatusettepanek 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r a) esimest korda turule viimine – sööda 
turule viimine esimest korda pärast 
tootmist või importimist.

Or. de

Selgitus

Esimest korda turule viimine: see põhimõte, mida esimest korda kasutati söödalisandeid 
käsitlevas määruses 1831/2003, on osutunud tõhusaks vahendiks, selleks et söödatootmise ja 
loomakasvatuse suhtepõimikus määratleda vastutus ja seadusega ettenähtud kohustuste 
täitmine. Selle mõiste kasutuselevõtmine on oluline eri söödakäitlejate selgete 
vastutusvaldkondade kindlakstegemiseks.

Muudatusettepanek 68
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r a) esimest korda turule viimine – sööda 
turule viimine esimest korda pärast 
tootmist või importimist.
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Or. es

Selgitus

Määrusega 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta esmakordselt 
kasutusele võetud mõiste „esimest korda turule viimine” on osutunud väärtuslikuks vahendiks 
õigusliku vastutuse ja kohustuste haldamiseks alati keerukas loomasöödatoodete ettevõtjate 
ahelas. Ettevõtjate vastutuse selgelt piiritlemiseks on oluline see määratlus sisse võtta.

Muudatusettepanek 69
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r a) esimest korda turule viimine – sööda 
turule viimine esimest korda pärast sööda 
tootmist või importimist.

Or. it

Selgitus

Negli articoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene la responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
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).
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Muudatusettepanek 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on laitmatu, ehtne, eesmärgiks 
sobiv ja turustamiskõlbliku kvaliteediga;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 71
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on laitmatu, ehtne, eesmärgiks 
sobiv ja turustamiskõlbliku kvaliteediga;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 72
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sööda valmistajad kohustuvad 2. Sööda esimest korda turule viimise eest 
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avaldama ametiasutustele, kes vastutavad 
ametliku kontrolli teostamise eest, kogu 
teabe turuleviidavate söötade koostise või 
märgitud omaduste kohta, mis võimaldab 
kontrollida märgistusel esitatud teabe 
täpsust.

vastutav isik annab ametiasutustele, kes 
vastutavad ametliku kontrolli teostamise 
eest, kogu teabe turuleviidavate söötade 
koostise või märgitud omaduste kohta, mis 
võimaldab kontrollida märgistusel esitatud 
teabe täpsust.

Or. es

Selgitus

Mõiste „turule viimise eest vastutav isik” on määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklites 17, 18 ja 20 
sätestatud vastutust kandva isiku kohta asjakohasem kui „valmistaja”, sest see on sööda 
importija ja mitte valmistaja.

Muudatusettepanek 73
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sööda valmistajad kohustuvad 
avaldama ametiasutustele, kes 
vastutavad ametliku kontrolli 
teostamise eest, kogu teabe 
turuleviidavate söötade koostise või 
märgitud omaduste kohta, mis 
võimaldab kontrollida märgistusel 
esitatud teabe täpsust.

2. Esimest korda turule viimise eest 
vastutav isik kohustub avaldama 
ametiasutustele, kes vastutavad 
ametliku kontrolli teostamise eest, kogu 
teabe turuleviidavate söötade koostise 
või märgitud omaduste kohta, mis 
võimaldab kontrollida märgistusel 
esitatud teabe täpsust.

Or. it

Selgitus

„Esimest korda turule viimise” mõiste on asjakohasem, kuna see hõlmab ka importsööta, 
mille eest on vastavalt toidualase õigusakti (määrus (EÜ) nr 178/2002) artiklitele 17, 18 ja 20 
vastutav sööda importija ja mitte valmistaja.



AM\735898ET.doc 29/94 PE409.724v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sööda valmistajad kohustuvad 
avaldama ametiasutustele, kes vastutavad 
ametliku kontrolli teostamise eest, kogu 
teabe turuleviidavate söötade koostise või 
märgitud omaduste kohta, mis võimaldab 
kontrollida märgistusel esitatud teabe 
täpsust.

2. Esimest korda turule viimise eest 
vastutav isik esitab ametiasutustele, kes 
vastutavad ametliku kontrolli teostamise 
eest, kogu teabe turuleviidavate söötade 
koostise või märgitud omaduste kohta, mis 
võimaldab kontrollida märgistusel esitatud 
teabe täpsust.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sööda valmistajad kohustuvad avaldama 
ametiasutustele, kes vastutavad ametliku 
kontrolli teostamise eest, kogu teabe 
turuleviidavate söötade koostise või 
märgitud omaduste kohta, mis võimaldab 
kontrollida märgistusel esitatud teabe 
täpsust.

2. Artikli 12 kohaselt märgistusandmete 
eest vastutavad söödakäitlejad kohustuvad 
avaldama ametiasutustele, kes vastutavad 
ametliku kontrolli teostamise eest, kogu 
teabe turuleviidavate söötade koostise või 
märgitud omaduste kohta, mis võimaldab 
kontrollida märgistusel esitatud teabe 
täpsust.

Or. en
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Selgitus

Selgitav muudatusettepanek. Ettepaneku artiklis 12 sätestatakse selgelt märgistuskohustused. 
Sidususe huvides peaks artikli 5 lõige 2 neid kohustusi kajastama.

Muudatusettepanek 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused võivad lõike 2 
kohaselt esitatud teabe edastada tarbijale, 
kui nad on valmistaja ning tarbija 
põhjendatud huve kaaludes jõudnud 
järeldusele, et teabe avalikustamine on 
õigustatud. Vajaduse korral nõuab pädev 
asutus enne teabe edastamist 
konfidentsiaalsuse deklaratsiooni 
allkirjastamist.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekut 11 muudeti pärast arutelu komitees. 
Ehkki etiketile kantakse andmed vabatahtlikult, tagatakse söödatoorainete avalikustamine 
teabele juurdepääsu kindlustamisega põhjendatud kahtluse korral.

Muudatusettepanek 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keeld Keelatud ained



AM\735898ET.doc 31/94 PE409.724v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. de

Muudatusettepanek 78
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keeld Keelatud ained

Or. en

Muudatusettepanek 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Arvestades eelkõige teaduslike 
tõenditega, tehnoloogia arenguga, toidu-
ja söödaalasele kiirhoiatussüsteemi kaudu 
esitatud teadetega või määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaste ametlike kontrollide 
tulemustega, võtab komisjon vastu nende 
toorainete loetelu, mille turuleviimine või 
kasutamine loomasöödaks on keelatud.

2. Arvestades eelkõige teaduslike 
tõenditega, tehnoloogia arenguga, toidu-
ja söödaalasele kiirhoiatussüsteemi kaudu 
esitatud teadetega või määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaste ametlike kontrollide 
tulemustega, võtab komisjon vastu nende 
II lisas kehtestatud toorainete loetelu, 
mille turuleviimine või kasutamine 
loomasöödaks on keelatud.

Or. de

Selgitus

Keelatud toorainete loetelu tuleks põhimõtteliselt kehtestada lisas, samuti nagu lubatud 
toorainete nimekiri, ja mitte eraldi õigusaktiga (praegu otsus 2004/217).
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Muudatusettepanek 80
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Arvestades eelkõige teaduslike 
tõenditega, tehnoloogia arenguga, toidu- ja 
söödaalasele kiirhoiatussüsteemi kaudu 
esitatud teadetega või määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaste ametlike kontrollide 
tulemustega, võtab komisjon vastu nende 
toorainete loetelu, mille turuleviimine või 
kasutamine loomasöödaks on keelatud.

2. Arvestades eelkõige teaduslike 
tõenditega, tehnoloogia arenguga, toidu- ja 
söödaalasele kiirhoiatussüsteemi kaudu 
esitatud teadetega või määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaste ametlike kontrollide 
tulemustega, võtab komisjon II a lisas 
vastu nende toorainete loetelu, mille 
turuleviimine või kasutamine 
loomasöödaks on keelatud.

Or. en

Selgitus

Keelatud ainete loetelu tuleks määruse põhiteksti sisse võtta lisas, nagu on ka söödas 
kasutatavate põhiainete loetelu, mitte eraldi tekstiga (praegu otsus 2004/217).

Muudatusettepanek 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Lisandite sisalduse piirväärtused 

Olenemata direktiivi 2002/32/EÜ sätetest 
võib komisjon kehtestada 
valmistamismeetodist tulenevate lisandite 
sisalduse piirväärtused. 
Seejuures arvestab komisjon teaduslike 
tõenditega, tehnoloogia arenguga, toidu-
ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu 
esitatud teadetega või määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaste ametlike kontrollide 
tulemustega.
Nimetatud meetmed, mis on kavandatud 
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käesoleva määruse vähemoluliste 
elementide muutmiseks selle täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 29 lõikes 4 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekut 13 muudeti pärast arutelu komitees. 
Valmistamisprotsessist pärinevate lisandite suurim lubatud sisaldus, mille eest vastutab 
valmistaja, tuleb kehtestada komisjoni ettepaneku alusel kataloogis (vt I lisa). Arvestades, et 
asjaomased lisandid võivad mõju avaldada ka toiduohutusele, peaks piirväärtused 
kehtestama komisjon seadusandja kontrolli all.

Muudatusettepanek 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse, millega 
lubatakse asjaomase söödalisandi 
kasutamine, tingimuste kohaldamist, ei tohi 
täiendsööt sisaldada söödalisandeid, mille 
sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat 
sisaldust enam kui 100 korda ning 
koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viis korda.

Ilma et see piiraks määruse, millega 
lubatakse asjaomase söödalisandi 
kasutamine, tingimuste kohaldamist, ei tohi 
täiendsööt sisaldada söödalisandeid, mille 
sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat 
sisaldust enam kui 50 korda ning 
koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viis korda. 
Täiendsööta, mis sisaldab söödalisandeid 
enam kui 50 korda ja vähem kui 100 
korda lubatud suurimast sisaldusest, võib 
kasutada üksikjuhtudel pärast 
loomaarstiga konsulteerimist. 

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanekut 15 muudeti pärast arutelu Euroopa Komisjoniga. 
Väga kõrge kontsentratsiooniga täiendsöötade puhul tekib söödalisandite üledoseerimise oht. 
See võib juhtuda mitte üksnes koktsidiostaatikumide ja histomonostaatikumide puhul. Kõrge 
kontsentratsiooniga täiendsöötade erandkorras kasutamist peab soovitama loomaarst. 
Eelsegude kasutamine, mille söödalisandite sisaldus võib need väärtused ületada, eeldab 
ettevõtte tunnustamist määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni 
nõuded, artikli 10 kohaselt. 

Muudatusettepanek 83
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse, millega 
lubatakse asjaomase söödalisandi 
kasutamine, tingimuste kohaldamist, ei tohi 
täiendsööt sisaldada söödalisandeid, mille 
sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat 
sisaldust enam kui 100 korda ning 
koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viis korda.

Ilma et see piiraks määruse, millega 
lubatakse asjaomase söödalisandi 
kasutamine, tingimuste kohaldamist, ei tohi 
täiendsööt, nagu mineraale sisaldavad 
lakukivid, sisaldada söödalisandeid, mille 
sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat 
sisaldust enam kui 100 korda ning 
koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viis korda.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Ilma et see piiraks määruse, millega 8. Ilma et see piiraks määruse, millega 
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lubatakse asjaomase söödalisandi 
kasutamine, tingimuste kohaldamist, ei tohi 
täiendsööt sisaldada söödalisandeid, mille 
sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat 
sisaldust enam kui 100 korda ning 
koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viis korda.

lubatakse asjaomase söödalisandi 
kasutamine, tingimuste kohaldamist, ei tohi 
täiendsööt sisaldada söödalisandeid, mille 
sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat 
sisaldust enam kui 50 korda ning 
koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viis korda.
Erandjuhtudel võib pädeva loomaarsti 
nõusolekul lisada täiendsöödale suuremas 
koguses söödalisandeid, kuid see kogus ei 
tohi ületada täissöödas lubatud 
söödalisandite suurimat sisaldust enam 
kui 100 korda.

Or. pl

Selgitus

Raportöör Graefe zu Baringdorf teeb ettepaneku vähendada söödalisandite lubatud suurimat 
sisaldust täiendsöödas viiskümmend korda, säilitada koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul viiekordne suurim lubatud sisaldus ning lubada pädeval 
loomaarstil anda huvitatud tootmisettevõttele luba tõsta söödalisandite suurimat lubatud 
sisaldust täiendsöödas olenevalt ettevõtte tehnoloogilistest võimalustest. 
Muudatusettepanekus ei ole siiski sätestatud, kui palju tohib sisaldust suurendada. Seetõttu 
tehakse ettepanek muuta muudatusettepaneku viimast lauset.

Muudatusettepanek 85
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Lisandsööda turustamine

Lisandsööta valmistatakse, turustatakse ja 
kasutatakse kooskõlas käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud ühenduse 
eeskirjades kehtestatud normidega. 
Nimetatud eeskirjades tuleb arvesse võtta 
konkreetselt lisandsööda koostist, 
ettenähtud kasutust ja kasutusviisi 
vastavalt määruse (EÜ) 183/2005 
nõuetele.
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Or. es

Selgitus

Lisandsöödad erinevad omaduste poolest teistest söödaliikidest: need on oma koostiselt ja 
kasutusviisilt ainulaadsed, ja tuleb seetõttu integreerida asjakohasesse õiguslikku 
raamistikku. Pärast nende olemasolu õiguslikku tunnustamist määratluse sisse võtmisega 
käesolevasse määrusesse tuleb neile kehtestada ühenduse eeskirjad, mida rakendataks 
vastavalt samadele normidele, mille kohaselt rakendatakse teisi käesolevas määruses 
kehtestatud juhendeid.

Muudatusettepanek 86
Albert Deß,Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teadusliku ja tehnilise teabe 
põhjal on komisjonil alust uskuda, et 
erisööda kasutamine ei pruugi vastata 
kavandatud eritoitmiseks ette nähtud 
kasutusele või kui sellel võib olla 
kahjulik mõju loomade tervisele, 
inimeste tervisele, keskkonnale ja 
loomade heaolule, edastab komisjon 
kolme kuu jooksul taotluse koos 
toimikuga Euroopa Toiduohutusametile 
(edaspidi „toiduohutusamet”). 
Toiduohutusamet annab arvamuse kuue 
kuu jooksul pärast taotluse saamist. 
Seda tähtaega pikendatakse, kui 
toiduohutusamet nõuab taotlejalt 
lisateavet.

4. Kui teadusliku ja tehnilise teabe 
põhjal on artiklis 29 osutatud komiteel
alust uskuda, et erisööda kasutamine ei 
pruugi vastata kavandatud eritoitmiseks 
ette nähtud kasutusele või kui sellel võib 
olla kahjulik mõju loomade tervisele, 
inimeste tervisele, keskkonnale ja 
loomade heaolule, edastab komisjon 
artikli 29 lõikes 3 sätestatud korra 
kohaselt kolme kuu jooksul taotluse 
koos toimikuga Euroopa 
Toiduohutusametile (edaspidi 
„toiduohutusamet”). Toiduohutusamet 
annab arvamuse kuue kuu jooksul pärast 
taotluse saamist. Seda tähtaega 
pikendatakse, kui toiduohutusamet 
nõuab taotlejalt lisateavet.

Or. de
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 87
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teadusliku ja tehnilise teabe põhjal 
on komisjonil alust uskuda, et erisööda 
kasutamine ei pruugi vastata kavandatud 
eritoitmiseks ette nähtud kasutusele või kui 
sellel võib olla kahjulik mõju loomade 
tervisele, inimeste tervisele, keskkonnale ja 
loomade heaolule, edastab komisjon kolme 
kuu jooksul taotluse koos toimikuga 
Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi 
„toiduohutusamet”). Toiduohutusamet 
annab arvamuse kuue kuu jooksul pärast 
taotluse saamist. Seda tähtaega 
pikendatakse, kui toiduohutusamet nõuab 
taotlejalt lisateavet.

4. Kui teadusliku ja tehnilise teabe põhjal 
on artiklis 29 osutatud komiteel alust 
uskuda, et erisööda kasutamine ei pruugi 
vastata kavandatud eritoitmiseks ette 
nähtud kasutusele või kui sellel võib olla 
kahjulik mõju loomade tervisele, inimeste 
tervisele, keskkonnale ja loomade heaolule, 
edastab komisjon artikli 29 lõikes 3 
sätestatud korras kolme kuu jooksul 
taotluse koos toimikuga Euroopa 
Toiduohutusametile (edaspidi 
„toiduohutusamet”). Toiduohutusamet 
annab arvamuse kuue kuu jooksul pärast 
taotluse saamist. Seda tähtaega 
pikendatakse, kui toiduohutusamet nõuab 
taotlejalt lisateavet.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepanekuga 16 kavatsetakse anda igale liikmesriigile õigus esitada komiteele 
toimik konkreetse eritoitmiseks mõeldud sööda kohta. 
ELi ühtlustamise huvides ja kõiki liikmesriike kaasava arutelu tagamiseks enne toimiku saatmist 
Euroopa Toiduohutusametile peaks liikmesriikidel olema õigus soovitada toimiku saatmist 
toiduohutusametile, samas kui sellise toimiku saatmise otsuse peaks tegema toiduahela ja 
loomatervishoiu alaline komitee. 
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Muudatusettepanek 88
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11– lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sööta pakutakse müügiks 
sidevahendite kaudu, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
97/7/EÜ

1
 artiklis 2, tuleb käesoleva 

määrusega nõutud kohustuslikud 
märgistusandmed esitada kaugmüügi 
kaaskirjas.

3. Kui sööta pakutakse müügiks 
sidevahendite kaudu, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
97/7/EÜ

1
 artiklis 2, tuleb käesoleva 

määrusega nõutud kohustuslikud 
märgistusandmed esitada kaugmüügi 
kaaskirjas või anda teisel asjakohasel 
viisil. Artikli 15 punktides d, e ja f ning 
artikli 17 punktides d ja e osutatud 
märgistusandmete esitamine on 
kohustuslik siiski ainult tarne hetkel.

Or. es

Selgitus

Kaugmüügi korral müüakse sööta tavaliselt enne sööda valmistamist. Seega ei pruugi kõik 
märgistusandmed olla müügihetkel kättesaadavad (nt partiinumber, netokaal või 
aegumistähtaeg). Lisaks, kuna sööda koostis võib eri teguritest olenevalt muutuda, ei ole 
võimalik anda üksikasjalikku teavet koostise kohta, välja arvatud juhul, kui müüja ja ostja on 
koostise lepingu vormis eelnevalt kindlaks määranud.

Muudatusettepanek 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11– lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sööta pakutakse müügiks 
sidevahendite kaudu, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
97/7/EÜ artiklis 2, tuleb käesoleva 

3. Kui sööta pakutakse müügiks 
sidevahendite kaudu, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
97/7/EÜ artiklis 2, tuleb käesoleva 
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määrusega nõutud kohustuslikud 
märgistusandmed esitada kaugmüügi 
kaaskirjas.

määrusega nõutud kohustuslikud 
märgistusandmed esitada kaugmüügiga 
tegelevale ettevõtjale või avalikustada 
muude asjakohaste vahenditega. Igal 
juhul tuleb artikli 15 lõigetes c, d ja e ning 
artikli 17 lõigetes d ja e sätestatud andmed
esitada sööda väljastamise ajaks.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12– lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sööda valmistaja vastutab 
märgistusandmete eest, tagab selle 
esitamise ja sisulise õigsuse.

1. Esimest korda turule viimise eest 
vastutav isik vastutab märgistusandmete 
eest, tagab selle esitamise ja sisulise 
õigsuse.

Or. de

Selgitus

„Esimest korda turule viimise eest vastutava isiku” põhimõtte järgimine on asjakohane, sest 
hõlmab ka imporditud sööta, mille eest vastutab määruse (EÜ) nr 178/2002, mis käsitleb 
toidualaste õigusnormide üldiseid põhimõtteid ja nõudeid, artiklite 17, 18 ja 20 kohaselt 
importija ning mitte valmistaja.
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Muudatusettepanek 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal.

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal. Pärast seda 
tähtaega on tarbijal õigus saada pädevalt 
asutuselt põhjenduste kokkuvõtet või 
taotleda, et pädev asutus nõuaks 
valmistajalt asjaomase põhjenduse 
esitamist, kui tekib põhjendatud kahtlus, 
et on esitatud eksitav väide.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekut 18 muudeti pärast arutelu komitees. 
Reklaami sisu ja väited peavad olema kontrollitavad. Tundub olevat asjakohane nõuda 
teaduslike põhjenduste esitamist mitte põhimõtteliselt, vaid pärast pädeva asutuse 
järelepärimist. See peaks tähendama kasutajale ka võimalust saada ametiasutuselt piisav 
põhjendus või õhutada asutust nõudma valmistajalt tõendite esitamist.

Muudatusettepanek 92
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
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näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal.

näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol, mis 
peab läbima teadusliku kontrolli.
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav sööda turuleviimise ajal.
Komisjon kehtestab asjakohase teadusliku 
kvaliteedi ja ühtlustatud rakendamise 
tagamiseks suunised teaduslikele 
põhjendustele esitatavate nõuete ja 
nendega seotud dokumentide kohta. 
Kõnealused suunised peavad hõlmama ka 
põhjenduse hindamise korda pädeva 
asutuse teostatavate kontrollide käigus. 
Suunised koostatakse artikli 29 lõikes 2 
osutatud konsultatsioonimenetluse 
kohaselt.

Or. es

Selgitus

Suurema läbipaistvuse huvides on oluline, et komisjon kehtestab tooraine kohta väidete 
põhjendamiseks vajalike normide kindlaks määramise suunised. Kui nende tõlgendamine 
jäetakse vabaks ja rakendamine ainult liikmesriikide asutuste pädevusse (ja praktikas 
piirkondlike/ kohalike asutuste rakendada), ei ole see sobiv ühtse turu õigeks toimimiseks.

Muudatusettepanek 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal. 

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol, mida 
on võimalik teaduslikult kontrollida. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal. Komisjon 
kehtestab asjakohase teadusliku kvaliteedi 
ja ühtlustatud rakendamise tagamiseks 
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suunised teaduslikele põhjendustele 
esitatavate nõuete ja nendega seotud 
dokumentide kohta. Kõnealused suunised 
peavad hõlmama ka põhjenduse 
hindamise korda pädeva asutuse 
teostatavate kontrollide käigus. Suunised 
koostatakse artikli 29 lõikes 2 osutatud 
konsultatsioonimenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

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 
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).
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Muudatusettepanek 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal. 

b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal. Kasutajatel 
on õigus saada pädevalt asutuselt 
kinnitus, et väite tõepärasuse kohta on
esitatud teaduslik põhjendus.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 95
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistamise eest vastutav isik esitab b) märgistamise eest vastutav isik esitab 
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pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema 
kättesaadav turuleviimise ajal.

pädeva asutuse palvel teadusliku 
põhjenduse väite tõepärasuse kohta, kas 
avalikult kättesaadavate teaduslike tõendite 
näol või ettevõtte teostatud 
dokumenteeritud teadusuuringu näol. 
Teaduslik põhjendus peab olema
kättesaadav turuleviimise ajal. Tarbijatel 
on õigus saada pädevalt asutuselt 
kinnitus, et väide on teaduslikult 
põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepanekuga 18 kavatsetakse anda tarbijatele õigus saada pädevalt 
asutuselt väidete kohta teaduslik põhjendus. 
Selline teaduslik põhjendus on eriti lemmikloomapidajate jaoks enamjaolt liiga tehniline; 
peamine on aga, et see põhjendus põhineb kulukatel teadusuuringutel ja nendel põhinevad 
sageli konfidentsiaalsed intellektuaalomandiõigused. 
Seega kinnitab pädev asutus tarbija nõudmisel viimasele, et märgistamise eest vastutav isik 
on asutusele esitanud teadusliku põhjenduse.

Muudatusettepanek 96
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Juhul kui väide viitab lisandi 
funktsioonile, mis vastab või võib vastata 
määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisas 
nimetatud funktsionaalrühmale, loetakse 
lisandi olemasolu toimet avaldavas 
kontsentratsioonis piisavaks teaduslikuks 
põhjenduseks väite tõepärasuse kohta. 
Juhul kui konkreetsele funktsioonile 
viitav väide põhineb muul alusel kui 
lisand, hinnatakse väite teaduslike 
põhjenduste tõepärasust vastavalt 
komisjoni 25. aprilli 2008. aasta 
määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
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nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike 
eeskirjade kohta seoses taotluste 
koostamise ja esitamise ning 
söödalisandite hindamise ja lubamisega1.

1 ELT L 133, 22.5.2008, lk 1.

Or. es

Selgitus

„Söödalisandiga” seotud väide on tooraine puhul lubatud ainult juhul, kui väidet tõendatakse 
lisandite puhul nõutava teabega samaväärse ohutus- ja toimealase teabega. Kui väide 
põhineb söödalisandil ja lisandit on söödas õiges kontsentratsioonis, siis täiendavat 
teaduslikku põhjendust ei nõuta.

Muudatusettepanek 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Juhul kui väide viitab lisandi 
funktsioonile, mis vastab või võib vastata 
määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisas 
nimetatud funktsionaalrühmale, loetakse 
lisandi olemasolu toimet avaldavas 
kontsentratsioonis piisavaks teaduslikuks 
põhjenduseks väite tõepärasuse kohta. 
Juhul kui konkreetsele funktsioonile 
viitav väide põhineb muul alusel kui 
lisand, hinnatakse väite teaduslike 
põhjenduste tõepärasust vastavalt 
komisjoni 25. aprilli 2008. aasta 
määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike 
eeskirjade kohta seoses taotluste 
koostamise ja esitamise ning 
söödalisandite hindamise ja lubamisega.1

1 ELT, L 133, 22.5.2008, lk 1.
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Or. de

Selgitus

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).

Muudatusettepanek 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
on lubatud toitumise optimeerimise ja 
füsioloogiliste seisundite toetamise või 
kaitsmisega seotud väited, kui need ei 
põhine farmakoloogilisel või 
immunoloogilisel mõjul.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
on lubatud toitumise optimeerimise ja 
füsioloogiliste seisundite toetamise või 
kaitsmisega seotud väited.

Or. de
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Selgitus

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).

Muudatusettepanek 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustuslikud märgistusandmed 
esitatakse tervikuna silmapaistval kohal 
pakendil, mahutil või selle külge 
kinnitatud etiketil nähtavalt, selgesti 
loetavalt ja kustumatult ning vähemalt 
selle turustamise liikmesriigi riigikeeles 
või ühes riigikeeltest. 

1. Juhul kui sööt müüakse 
söödakäitlejale, tuleb kohustuslikud 
märgistusandmed esitada ostjale parimal 
võimalikul viisil. Need on selgesti loetavad 
ja mõistetavad vähemalt selle turustamise 
liikmesriigi riigikeeles või ühes 
riigikeeltest. 

Or. de
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 100
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustuslikud märgistusandmed 
esitatakse tervikuna silmapaistval kohal 
pakendil, mahutil või selle külge 
kinnitatud etiketil nähtavalt, selgesti 
loetavalt ja kustumatult ning vähemalt 
selle turustamise liikmesriigi riigikeeles 
või ühes riigikeeltest.

1. Söödakäitlejale müüdava sööda puhul
esitatakse kohustuslikud märgistusandmed 
ostjale asjakohaselt, loetavalt ja 
arusaadavalt vähemalt sööda turustamise 
liikmesriigi riigikeeles või ühes 
riigikeeltest.

Or. es

Selgitus

Kui sööta müüakse isikule, kes ei ole söödakäitleja (näiteks eraisikule), on märgistusandmed 
esitatud pakendil; see ei ole aga vajalik erialasel kasutamisel (söödakäitlemisettevõte). 
Viimatinimetatud juhul esitatakse märgistusandmed asjakohasemalt.
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Muudatusettepanek 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustuslikud märgistusandmed 
esitatakse tervikuna silmapaistval kohal 
pakendil, mahutil või selle külge kinnitatud 
etiketil nähtavalt, selgesti loetavalt ja 
kustumatult ning vähemalt selle 
turustamise liikmesriigi riigikeeles või 
ühes riigikeeltest. 

1. Kohustuslikud märgistusandmed 
esitatakse tervikuna silmapaistval kohal 
pakendil, mahutil või selle külge kinnitatud 
etiketil või vajaduse korral 
saatedokumendis nähtavalt, selgesti 
loetavalt ja kustumatult ning vähemalt selle 
turustamise liikmesriigi riigikeeles või 
ühes riigikeeltest. 

Or. de

Selgitus

Kooskõla tagamine artikli 14 lõikega 2.

Muudatusettepanek 102
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustuslikud märgistusandmed 
esitatakse tervikuna silmapaistval kohal 
pakendil, mahutil või selle külge kinnitatud 
etiketil nähtavalt, selgesti loetavalt ja 
kustumatult ning vähemalt selle 
turustamise liikmesriigi riigikeeles või 
ühes riigikeeltest.

1. Kohustuslikud märgistusandmed 
esitatakse tervikuna silmapaistval kohal 
pakendil, mahutil või selle külge kinnitatud 
etiketil või – kui nii on tavaks –
saatedokumendil nähtavalt, selgesti 
loetavalt ja kustumatult ning vähemalt selle 
turustamise liikmesriigi riigikeeles või 
ühes riigikeeltest.

Or. pl
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Selgitus

Muudatusettepanek 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohustuslikud märgistusandmed peavad 
olema kergesti eristatavad ega tohi jääda 
mõne muu teabe varju. Need tuleb esitada 
sellise värvi, kirja ja suurusega, mis ei 
rõhuta ega jäta ühtki osa andmetest varju, 
välja arvatud juhul, kui erinevus on ette 
nähtud selleks, et juhtida tähelepanu 
hoiatuslausetele. 

2. Juhul kui sööt müüakse muule isikule 
kui söödakäitlejale, esitatakse
kohustuslikud märgistusandmed tervikuna 
silmatorkaval kohal pakendil, mahutil või 
selle külge kinnitatud etiketil nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja kustumatult ning 
vähemalt selle turustamise liikmesriigi 
riigikeeles või ühes riigikeeltest. 
Kohustuslikud märgistusandmed peavad 
olema kergesti eristatavad ega tohi jääda 
mõne muu teabe varju. Need tuleb esitada 
sellise värvi, kirja ja suurusega, mis ei 
rõhuta ega jäta ühtki osa andmetest varju, 
välja arvatud juhul, kui erinevus on ette 
nähtud selleks, et juhtida tähelepanu 
hoiatuslausetele. 

Or. de

Selgitus

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 
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Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Muudatusettepanek 104
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohustuslikud märgistusandmed peavad 
olema kergesti eristatavad ega tohi jääda 
mõne muu teabe varju. Need tuleb esitada 
sellise värvi, kirja ja suurusega, mis ei 
rõhuta ega jäta ühtki osa andmetest varju, 
välja arvatud juhul, kui erinevus on ette 
nähtud selleks, et juhtida tähelepanu 
hoiatuslausetele.

2. Sööda müümisel teistele isikutele peale 
söödakäitlejate esitatakse kohustuslikud 
märgistusandmed tervikuna silmatorkaval 
kohal pakendil või mahutil, sellele 
kinnitatud etiketil hästi nähtavalt, selgesti 
loetavalt ja kustumatult või müügikohas 
kättesaadavas dokumendis liikmesriigi 
riigikeeles. Kohustuslikud 
märgistusandmed peavad olema kergesti 
eristatavad ega tohi jääda mõne muu teabe 
varju. Need tuleb esitada sellise värvi, kirja 
ja suurusega, mis ei rõhuta ega jäta ühtki 
osa andmetest varju, välja arvatud juhul, 
kui erinevus on ette nähtud selleks, et 
juhtida tähelepanu hoiatuslausetele.

Or. es

Selgitus

Vt artikli 14 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 105
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid võib 
täpsustada artiklis 26 viidatud ühenduse 
eeskirjades.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid võib 
täpsustada artiklis 26 viidatud ühenduse 
eeskirjades. Juhistes peab olema 
konkreetselt täpsustatud, kuidas tuleb 
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kohustuslikud märgistusandmed esitada.

Or. es

Selgitus

Komisjon peab õige märgistamise juhised vastu võtma vastavalt artiklile 29.

Muudatusettepanek 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile, välja arvatud, kui ta peab 
seda tundlikuks äriteabeks, mille 
avaldamine võib kahjustada tema 
intellektuaalse omandi õigusi;

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja ostjale taotluse korral 
teabe sööda täpse kvantitatiivse koostise 
kohta vastavalt sööda tegelikule valemile. 
Neid eeskirju ei kohaldata 
söödatoorainete suhtes, mille kaaluosa 
segujõusöödas on 2 % või väiksem, kui
valmistaja peab seda tundlikuks äriteabeks 
ja saab põhjendada, et selle avaldamine 
kahjustab tema intellektuaalse omandi 
õigusi;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekut 22 muudeti pärast arutelu komitees.

Valmistaja andmete puhul on asjaomaseks intellektuaalseks omandiks peamiselt 
mikrokomponendid, mille osakaal segujõusöödas on 2%. Praegu kehtivas määruses 
ettenähtud piirväärtuste vahemik +/- 15 % võimaldab valmistajale etikettide trükkimisel (a 
priori) teatud paindlikkust. Päringu korral (a posteriori) on koostis siiski teada ja kõnealune 
paindlikkus pole enam vajalik. 
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Muudatusettepanek 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile, välja arvatud, kui ta peab 
seda tundlikuks äriteabeks, mille 
avaldamine võib kahjustada tema 
intellektuaalse omandi õigusi;

b) avalikustamise nõuet kohaldatakse 5 
kõige suurema kaaluosaga 
söödakomponendi suhtes. Kui nende 
summaarne kaaluosa on väiksem kui 80 
%, avalikustatakse järgmised 
söödakomponendid seni, kuni 
saavutatakse kaaluosa vähemalt 80 %. 
Oma intellektuaalse omandi õiguste 
kahjustamise vältimiseks ei pea valmistaja 
põhjendatud asjaoludel esitama andmeid 
toorainete kohta, mille kaaluosa on alla 3 
%. Pädevatel asutustel on alati õigus 
saada andmeid kõikide söödatoorainete 
täpsete kaaluprotsentide kohta. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek aitab kaasa asjakohase ja kasutajasõbraliku õiguse loomisele. 
Intellektuaalse omandi kaitset kohaldatakse mikrokomponentide suhtes, mille kaaluosa on 
väiksem kui 3 %.

Muudatusettepanek 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 

b) avalikustamise nõuet kohaldatakse 4 
kõige suurema kaaluosaga 
söödakomponendi suhtes. Kui nende 
summaarne kaaluosa on väiksem kui 70 
%, avalikustatakse järgmised 
söödakomponendid seni, kuni 
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sööda valemile, välja arvatud, kui ta peab 
seda tundlikuks äriteabeks, mille 
avaldamine võib kahjustada tema 
intellektuaalse omandi õigusi;

saavutatakse kaaluosa vähemalt 70 %. 
Oma intellektuaalse omandi õiguste 
kahjustamise vältimiseks ei pea valmistaja 
põhjendatud tõenduse olemasolu korral 
esitama andmeid toorainete kohta, mille 
kaaluosa on alla 3 %. Pädevatel asutustel 
on alati õigus saada andmeid kõikide
söödatoorainete täpsete kaaluprotsentide 
kohta.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek aitab kaasa asjakohase ja kasutajasõbraliku õiguse loomisele. 
Intellektuaalse omandi kaitset kohaldatakse mikrokomponentide suhtes, mille kaaluosa on 
väiksem kui 3 %.

Muudatusettepanek 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile, välja arvatud, kui ta peab 
seda tundlikuks äriteabeks, mille 
avaldamine võib kahjustada tema 
intellektuaalse omandi õigusi;

b) avalikustamise nõuet kohaldatakse 4 
kõige suurema kaaluosaga 
söödakomponendi suhtes. Kui nende 
summaarne kaaluosa on väiksem kui 60 
%, avalikustatakse järgmised 
söödakomponendid seni, kuni 
saavutatakse kaaluosa vähemalt 60 %. 
Oma intellektuaalse omandi õiguste 
kahjustamise vältimiseks ei pea valmistaja 
põhjendatud tõenduse olemasolu korral 
esitama andmeid toorainete kohta, mille 
kaaluosa on alla 3 %. Pädevatel asutustel 
on alati õigus saada andmeid kõikide 
söödatoorainete täpsete kaaluprotsentide 
kohta.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek aitab kaasa asjakohase ja kasutajasõbraliku õiguse loomisele. 
Intellektuaalse omandi kaitset kohaldatakse mikrokomponentide suhtes, mille kaaluosa on 
väiksem kui 3 %.

Muudatusettepanek 110
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile, välja arvatud, kui ta peab
seda tundlikuks äriteabeks, mille 
avaldamine võib kahjustada tema
intellektuaalse omandi õigusi;

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile, välja arvatud juhul, kui 
see on tundlik äriteave, mille avaldamine 
võib kahjustada intellektuaalse omandi 
õigusi vastavalt direktiivile 2004/48/EÜ;

Or. en

Selgitus

Selleks et vastata tarbijate vajadusele saada sööda koostise kohta lisateavet, tuleb erandit 
tootja kohustusest avaldada koostise kohta lisateavet vaadelda direktiivi 2004/48/EÜ ja 
eelkõige selle artikli 8 sätete seisukohast. See lähenemisviis on täies kooskõlas komisjoni 
püüdlusega luua õige tasakaal ühelt poolt tarbija nõude saada olulist teavet ja teiselt poolt 
tööstuse nõude vahel säilitada asjakohane oskusteabe kaitse, nagu on märgitud põhjenduses 
19. 
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Muudatusettepanek 111
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 punkti b kohaselt 
kehtestab komisjon 
rakenduseeskirjad, milles määratakse 
tingimused: 
– sööda kasutajale koostise kohta 
lisateabe andmiseks ja
– valmistajale selle teabe avalikustamise 
kohustusest erandi tegemiseks.
Need meetmed, mis on ette nähtud 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks, muuhulgas seda täiendades, 
tuleb vastu võtta artikli 29 lõikes 4 ette 
nähtud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Selleks et vastata põllumajandustootjate vajadusele saada sööda koostise kohta lisateavet, 
tagades samas söödatootja oskusteabe kaitse piisava taseme, peab käesolevas artiklis 
sätestatud nõuete praktilise rakendamise tingimuseks olema, et on täidetud teatavad 
tingimused, mis võetakse vastu Euroopa Parlamendi kontrolliga komiteemenetluse teel. 
Käesolev muudatusettepanek on täies kooskõlas põhjendusega 19. 

Muudatusettepanek 112
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 punkti b kohaselt võetakse 
tingimused, milles tootjale võidakse teha 
erand kohustusest anda ostjale sööda 
koostise kohta lisateavet, vastu artikli 29 
lõikes 4 ette nähtud kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel.
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Or. it

Selgitus

Selleks et vastata tarbijate vajadusele saada sööda koostise kohta lisateavet, peab tootjale 
antud keeldumisõigus olema seotud teatavate tingimustega, mis tuleb vastu võtta Euroopa 
Parlamendi kontrolliga komiteemenetluse teel.
See lähenemisviis on täies kooskõlas komisjoni sooviga saavutada õiglane kompromiss 
kliendi nõudmise vahel saada olulist teavet ja tööstuse nõude vahel säilitada piisav 
intellektuaalomandi kaitse tase, nagu on ette nähtud põhjenduses 19.

Muudatusettepanek 113
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile, välja arvatud, kui ta peab 
seda tundlikuks äriteabeks, mille 
avaldamine võib kahjustada tema 
intellektuaalse omandi õigusi;

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja ostja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile;

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga antakse ostjale õigus saada teavet ja müüjale – vahemiku +/–15 % 
kehtestamisega – piisav võimalus ärisaladuse kaitseks seoses toote koostise avalikustamise ja 
märgistamisega. Ostja õigust ei tohiks siiski rohkem piirata. Teabe esitamine ei tohiks sõltuda 
müüja äranägemisest. Seetõttu tuleks viimane lauseosa välja jätta.
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Muudatusettepanek 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile, välja arvatud, kui ta peab 
seda tundlikuks äriteabeks, mille 
avaldamine võib kahjustada tema 
intellektuaalse omandi õigusi;

b) kui toiduloomade segajõusöödas 
sisalduvate söödatoorainete 
kaaluprotsendid ei ole etiketil märgitud, 
esitab valmistaja taotluse korral teabe 
sööda kvantitatiivse koostise kohta 
vahemikus +/- 15 % väärtusest vastavalt 
sööda valemile;

Or. de

Selgitus

Euroopa Kohus tunnistas oma 6. detsembri 2006 otsusega 15 %lise kõikumise kvantitatiivsete 
andmete esitamisel õiguspäraseks. 15 % säte annab valmistajale oma toote jaoks 
mänguruumi ja võimaldab tal koostist mitte täielikult avalikustada. 15 %lise kõikumise ja 
samaaegselt teabe esitamisest keeldumise lubamine ei ole igatahes tarbija huvides. Seetõttu 
tuleks seda käsitlev lauseosa välja jätta.

Muudatusettepanek 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused võivad edastada 
kasutajale põhjendatud taotluse korral 
lõike 2 punkti b kohase teabe 
kvantitatiivse koostise kohta, juhul kui 
nad jõuavad pärast valmistaja ning 
kasutaja põhjendatud huvide kaalumist 
järeldusele, et teabe edastamine on 
õigustatud. Vajaduse korral nõuab asutus 
enne teabe edastamist konfidentsiaalsuse 
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deklaratsiooni allkirjastamist.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek loob suurema selguse ning on komisjonis ja Euroopa 
Komisjoniga peetud arutelude tulemus. 

Söödatoorainete avalikustamine tagatakse juurdepääsuga sellele teabele põhjendatud 
kahtluse korral.

Muudatusettepanek 116
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 Artikkel 19
Lemmikloomatoidu etiketile tuleb märkida 
tasuta telefoninumber, kust klient saab 
küsida teavet lisaks kohustuslikule teabele:

Lemmikloomatoidu etiketile tuleb märkida 
märgistusandmete eest vastutava isiku
tasuta teabeallikas (nt telefoninumber, e-
posti aadress, veebilehe aadress), kust 
klient saab küsida teavet lisaks 
kohustuslikule teabele:

Or. pl

Selgitus

Tasuta telefoninumber peab olema lisavõimalus, kust klient saab küsida täiendavat teavet 
toote koostise kohta. Eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ei suuda tagada sellist 
lisateenust kõigis 23 ametlikus keeles, et pakkuda telefoni teel „ootejärjekorra alusel” teavet, 
tihti väga spetsiifilistel teemadel. Seepärast peab märgistamise eest vastutav isik saama ise 
valida teabe liigi, nt telefon, post, Internet.
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Muudatusettepanek 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lemmikloomatoidu etiketile tuleb märkida 
tasuta telefoninumber, kust klient saab 
küsida teavet lisaks kohustuslikule teabele:

Lemmikloomatoidu etiketile tuleb märkida 
tasuta võimalus (nt telefon, e-kiri, 
Internet) ühenduse võtmiseks 
märgistamise eest vastutava isikuga, kelle 
kaudu klient saab küsida teavet lisaks 
kohustuslikule teabele:

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 118
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lemmikloomatoidu etiketile tuleb Lemmikloomatoidu etiketile tuleb
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märkida tasuta telefoninumber, kust
klient saab küsida teavet lisaks 
kohustuslikule teabele:

märkida tasuta kontakteerumisvahend, 
millega saab pöörduda 
märgistusandmete eest vastutava isiku 
poole (näiteks telefon, e-mail või 
Internet), kellelt klient saab küsida teavet 
lisaks kohustuslikule teabele:

Or. en

Selgitus

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. 

Muudatusettepanek 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b osutatud teabe esitamine 
ei tohi piirata õigust keelduda andmete 
avaldamisest, kui tegemist on tundliku 
äriteabega või kui selle avalikustamine 
kahjustab intellektuaalse omandi õigusi.

Or. de
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 120
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b osutatud teave tuleb 
anda, ilma et see piiraks õigust jätta 
avalikustamata andmeid, kui tegemist on 
tundliku äriteabega või kui nende 
avalikustamine võib rikkuda 
intellektuaalomandi õigusi.

Or. en

Selgitus

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 
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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. 

Muudatusettepanek 121
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklites 15, 16, 17 ja 18 
sätestatud nõuetele tuleb sööt, mis sisaldab 
soovimatuid aineid direktiivi 2002/32/EÜ 
alusel lubatust suuremas koguses, 
märgistada kirjaga „Sööt sisaldab 
ülemäärases koguses (soovimatu(te) 
aine(te) nimetus(ed) vastavalt direktiivi 
2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks üksnes 
tunnustatud 
detoksifitseerimisettevõtetes.”. Selliste 
ettevõtete tunnustamine toimub määruse 
(EÜ) nr 183/2005 artikli 10 lõike 2 või 3 
alusel.

1. Lisaks artiklites 15, 16, 17 ja 18 
sätestatud nõuetele tuleb sööt, mille kohta 
ei ole lisas IV a ette nähtud Euroopa 
tehnilist kirjeldust, märgistada vastavalt 
kõnealuses lisas kehtestatud nõuetele.

Or. es

Selgitus

Toiduohutusstandardite normaalseks täitmiseks on põhiline tagada, et kõik söödaks loetavad 
tooted vastaksid toidualastele õigusaktidele. Artiklis 20 direktiivi 2002/32/EÜ kohaselt 
lubatust suuremas koguses soovimatuid aineid sisaldavate toodete kohta kehtestatud piirang 
võib tähendada, et ei täideta toiduohutuse miinimumnõudeid, mistõttu tulevikus võidakse 
kõnealuseid tooteid reguleerida muul õiguslikul alusel peale direktiivi 2002/32/EÜ.
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Muudatusettepanek 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklites 15, 16, 17 ja 18 
sätestatud nõuetele tuleb sööt, mis sisaldab 
soovimatuid aineid direktiivi 2002/32/EÜ 
alusel lubatust suuremas koguses, 
märgistada kirjaga „Sööt sisaldab 
ülemäärases koguses (soovimatu(te) 
aine(te) nimetus(ed) vastavalt direktiivi 
2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks üksnes 
tunnustatud 
detoksifitseerimisettevõtetes.”. Selliste 
ettevõtete tunnustamine toimub määruse 
(EÜ) nr 183/2005 artikli 10 lõike 2 või 3 
alusel.

1. Lisaks artiklites 15, 16, 17 ja 18 sätestatud 
nõuetele tuleb sööt, mis ei vasta VI a lisas 
kehtestatud nõuetele, märgistada VI a 
lisas osutatud märgistuselementidega.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui saastet kavatsetakse vähendada või 
eemaldada puhastamise teel, tuleb 
saastunud söödale kanda täiendav 

2. Komisjon võib VI a lisa muuta, et 
tagada õiguse arengu kooskõla 
standardite arenguga.
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märgistus: „Sööt sisaldab ülemäärases 
koguses (soovimatu(te) aine(te) 
nimetus(ed) vastavalt direktiivi 
2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks 
söödana üksnes pärast piisavat 
puhastamist.”.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 124
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui saastet kavatsetakse vähendada või 
eemaldada puhastamise teel, tuleb 
saastunud söödale kanda täiendav 
märgistus: „Sööt sisaldab ülemäärases 
koguses (soovimatu(te) aine(te) 
nimetus(ed) vastavalt direktiivi 
2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks 
söödana üksnes pärast piisavat 
puhastamist.”.

2. Komisjon võib vastu võtta VI a lisa 
muudatusi lisa kohandamiseks õiguslike 
nõuetega, kui arendatakse välja uued 
normid.

Or. es

Selgitus

Toiduohutusstandardite normaalseks täitmiseks on põhiline tagada, et kõik söödaks loetavad 
tooted vastaksid toidualastele õigusaktidele. Artiklis 20 direktiivi 2002/32/EÜ kohaselt 
lubatust suuremas koguses soovimatuid aineid sisaldavate toodete kohta kehtestatud piirang 
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võib tähendada, et ei täideta toiduohutuse miinimumnõudeid, mistõttu tulevikus võidakse 
kõnealuseid tooteid reguleerida muul õiguslikul alusel peale direktiivi 2002/32/EÜ.

Muudatusettepanek 125
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 15 lõigetes c, d ja e ning artikli 
16 lõikes 2 nimetaud andmeid ei nõuta 
juhul, kui ostja on enne igat tehingut 
kirjalikult kinnitanud, et ta seda teavet ei 
soovi. Tehing võib koosneda mitmest 
saadetisest.

1. Artikli 15 lõigetes c ja d ning artikli 16 
lõikes 2 nimetatud andmeid ei nõuta juhul, 
kui ostja on enne igat tehingut kirjalikult 
kinnitanud, et ta seda teavet ei soovi. 
Tehing võib koosneda mitmest saadetisest.

Or. en

Selgitus

Erand ei hõlma artikli 15 punkti e. Söödakasutaja vajab teavet tahkete toodete puhul 
massiühikutes ja vedeltoodete puhul massi- või mahuühikutes väljendatud netokoguste kohta.

Muudatusettepanek 126
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 
183/2005 I lisa kohaldamist, ei nõuta 
käesoleva määruse artikli 15 lõigetes c, d 
ja e ning artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
andmeid nende söödatoorainete kohta, mis 
ei sisalda söödalisandeid (välja arvatud 
säilitusained või silokonservandid) ja mille, 
söödakäitleja on valmistanud ja tarninud 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 183/2005 
artikli 5 lõikega 1 esmatootjast sööda 
kasutajale kasutamiseks oma 

3. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 
183/2005 I lisa kohaldamist, ei nõuta 
käesoleva määruse artikli 15 lõigetes c ja d
ning artikli 16 lõikes 2 nimetatud andmeid 
nende söödatoorainete kohta, mis ei sisalda 
söödalisandeid (välja arvatud säilitusained 
või silokonservandid) ja mille, 
söödakäitleja on valmistanud ja tarninud 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 183/2005 
artikli 5 lõikega 1 esmatootjast sööda 
kasutajale kasutamiseks oma 
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põllumajandusettevõttes. põllumajandusettevõttes.

Or. en

Selgitus

Erand ei hõlma artikli 15 punkti e. Söödakasutaja vajab teavet tahkete toodete puhul 
massiühikutes ja vedeltoodete puhul massi- või mahuühikutes väljendatud netokoguste kohta.

Muudatusettepanek 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lemmikloomatoidu kogused, mis ei 
ületa asjaomase loomaliigi päevaratsiooni 
ning mida müüakse mitmes mahutis 
olevate pakenditena, võib artikli 15 
lõigetes b, c ja f ning artikli 17 lõike 1 
punktides c, e ja f nimetatud andmed 
esitada üksnes pakendil, selle asemel, et 
esitada need igal mahutil.

7. Lemmikloomatoidu kogused, mida 
müüakse mitmes mahutis olevate 
pakenditena, võib artikli 15 lõigetes b, c ja 
f ning artikli 17 lõike 1 punktides b, c, e ja 
f nimetatud andmed esitada üksnes 
välispakendil, selle asemel, et esitada need 
igal mahutil.

Or. de

Selgitus

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 
Einzelportion getestet haben. 

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

Muudatusettepanek 128
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lemmikloomatoidu kogused, mis ei 
ületa asjaomase loomaliigi päevaratsiooni 
ning mida müüakse mitmes mahutis 
olevate pakenditena, võib artikli 15 
lõigetes b, c ja f ning artikli 17 lõike 1 
punktides c, e ja f nimetatud andmed 
esitada üksnes pakendil, selle asemel, et 
esitada need igal mahutil.

7. Lemmikloomatoidu kogused, mida 
müüakse mitmes mahutis olevate 
pakenditena, võib artikli 15 lõigetes b, c ja 
f ning artikli 17 lõike 1 punktides b, c, e ja 
f nimetatud andmed esitada üksnes 
pakendil, selle asemel, et esitada need igal 
mahutil.

Or. en

Selgitus

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 amendment 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 
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. 
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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.

Muudatusettepanek 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Artikli 15 lõigetes e, f ja g ning artikli 
16 lõigetes 1 ja 2 kehtestatud eeskirju ei 
kohaldata, kui kasutatakse 
agrotööstuslikus tootmises tekkinud 
taimset või loomset päritolu kõrvaltooteid 
niiskussisaldusega üle 50 %.

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiv direktiiv 96/25/EÜ vabastab kõrge veesisaldusega sööda märgistamisest 
(artikli 6 lõige 3 b) (nt kõrvaltooted peedist; niiske õlleraba ja pärm; kartulitöötlemise 
kõrvalsaadused jne). 

Kõnealuste kõrge veesisaldusega söötade lagunemisprotsess algab enne, kui on võimalik 
analüüsitulemusi saada. Selliste söötade järele on kasutajate seas suur nõudmine. 
Täiendavad üksikasjad nagu sööda liik ja kaubanimi pole järelikult olulised.
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Muudatusettepanek 130
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele, 
võib segajõusööda märgistus sisaldada ka 
vabatahtlikke märgistusandmeid, eeldusel 
et järgitakse artiklis 11 sätestatud 
üldpõhimõtteid.

1. Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele, 
võib segajõusööda märgistus sisaldada ka 
vabatahtlikke märgistusandmeid, eeldusel 
et järgitakse artiklis 11 sätestatud 
üldpõhimõtteid, ja kontrolliasutus 
kohaldab nende suhtes 
sertifitseerimiskorda.

Or. it

Muudatusettepanek 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele, 
võib segajõusööda märgistus sisaldada ka 
vabatahtlikke märgistusandmeid, eeldusel 
et järgitakse artiklis 11 sätestatud 
üldpõhimõtteid.

1. Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele, 
võib segajõusööda märgistus sisaldada
artiklis 14 kehtestatud kohustuslike 
märgistusandmete seas ka vabatahtlikke 
märgistusandmeid, eeldusel et järgitakse 
artiklis 11 sätestatud üldpõhimõtteid.

Or. de

Selgitus

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„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.
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Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.

Muudatusettepanek 132
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele, 
võib segajõusööda märgistus sisaldada ka 
vabatahtlikke märgistusandmeid, eeldusel 
et järgitakse artiklis 11 sätestatud 
üldpõhimõtteid.

1. Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele, 
võib segajõusööda märgistus sisaldada 
artikliga 14 nõutavate kohustuslike 
märgistusandmete piires ka vabatahtlikke 
märgistusandmeid, eeldusel et järgitakse 
artiklis 11 sätestatud üldpõhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Es wird davon ausgegangen, dass die verbindlichen Kennzeichnungsangaben nur von 
denjenigen freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die in Artikel 22 
aufgeführt sind und nach Artikel 14 Absatz 1 des Dokuments KOM(2008)0124 an „auffälliger 
Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten Etikett“ 
anzubringen sind. Durch diesen Änderungsantrag wird klargestellt, dass dies die Hersteller 
nicht daran hindern soll, außerhalb dieser auffälligen Stelle gesondert zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, zur Verfügung zu stellen. Ohne diesen Änderungsantrag könnte Artikel 22 
die Bandbreite freiwilliger Produktinformationen unbeabsichtigterweise einschränken.

Muudatusettepanek 133
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele, 
võib segajõusööda märgistus sisaldada ka 
vabatahtlikke märgistusandmeid, eeldusel 
et järgitakse artiklis 11 sätestatud 

1. Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele, 
võib söödamaterjali või segajõusööda 
märgistus sisaldada ka vabatahtlikke 
märgistusandmeid, eeldusel et järgitakse 
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üldpõhimõtteid. artiklis 11 sätestatud üldpõhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Vabatahtlik teave peab laienema toorainele ja mitte piirduma segajõusöödaga; lisaks ei 
tohiks teabe loetelu piirata, see peab olema näitlik ja mitte piirav.

Muudatusettepanek 134
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vabatahtlik lisamärgistus võib hõlmata 
üksnes järgmist:

2. Vabatahtlik lisamärgistus võib hõlmata 
eelkõige järgmist:

Or. de

Selgitus

Vabatahtlikult esitatavate andmete loetelu ei tohi olla ammendav. Andmeid, mida ei ole 
loetelus nimetatud, kuid mis ei ole vastuolus eksitamiskeeluga (artikli 22 lõige 1 koostoimes 
artikliga 11), tuleks lubada esitada.

Muudatusettepanek 135
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vabatahtlik lisamärgistus võib hõlmata 
üksnes järgmist:

2. Vabatahtlik lisamärgistus võib hõlmata 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Vabatahtlik teave peab laienema toorainele ja mitte piirduma segajõusöödaga; lisaks ei 
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tohiks teabe loetelu piirata, see peab olema näitlik ja mitte piirav.

Muudatusettepanek 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) andmed omastatava tärklise ja 
toorvalgu kohta;

Or. de

Selgitus

Need kasutaja jaoks tähtsad andmed saab anda valmistaja.

Muudatusettepanek 137
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) teatava aine sisaldus/puudumine;

Or. it

Muudatusettepanek 138
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) üksikute toorainete kaaluprotsent;

Or. it



PE409.724v01-00 74/94 AM\735898ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tootja, kes kasutab kataloogi 
kandmata söödatoorainet, peab taotlema 
selle kataloogi kandmist vastavalt artikli 
27 lõikele 1. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekut 25 muudeti pärast arutelu Euroopa Komisjoniga. 
Kataloog ei kujuta endast ametlikult tunnustatud lubatud toorainete nimekirja, vaid selle 
koostab sektor ise oma vastutusel. Uudne söödatooraine, mille tootja kasutusele võtab, tuleb 
kokkuleppel turuosaliste ja pädeva asutusega kataloogi kanda.

Muudatusettepanek 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kinnitab kataloogi, eeskirjade 
eelnõud ja nende muutmise eelnõud artikli 
29 lõikes 2 osutatud korras, kui on
täidetud järgmised tingimused:

Lõikes 1 osutatud koostajad teavitavad 
komisjoni ja artikli 29 lõikes 1 osutatud 
komiteed kataloogist, eeskirjadest ja 
nende muudatustest. 
Komisjon võib artikli 29 lõikes 4
kehtestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt kataloogi, 
eeskirjad ja muudatused tagasi lükata, 
juhul kui teiste seas ei ole täidetud 
järgmised tingimused:

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanekut 28 muudeti pärast arutelu komitees ja Euroopa Komisjoniga. 
Sektor koostab kataloogi ja eeskirjad oma vastutusel. Et menetlust lihtsamaks muuta, tuleks 
eelnõus ette nähtud loa andmine asendada lihtsa teavitamisega, mis jätab komisjonile 
võimaluse sekkuda. Parlamendi kontroll tagatakse kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaldamisega.

Muudatusettepanek 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrust (EÜ) nr 1831/2003 muudetakse 
järgmiselt:

Or. de

Muudatusettepanek 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõikele 2 lisatakse järgmised 
puhktid:
o) märgistus – kõik sellise söödaga 
kaasnevad või kõnealusele söödale 
viitavad sõnad, andmed, kaubamärgid, 
margitoodete nimed, kujunduselemendid 
või sümbolid mis tahes pakenditel, 
mahutitel, sedelitel, etikettidel, 
dokumentidel, rõngastel, kaelaetikettidel 
või Internetis;
p) etikett – sööda mahutile kirjutatud, 
trükitud, šablooni abil värvitud, 
kohrutatud, tembeldatud, söövitatud, 
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pressitud või külge kinnitatud mis tahes 
silt, märk, tähis, kujundus- või muu 
kirjeldav element.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklit 16 
muudetakse järgmiselt:

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

(1) lõiget 1 muudetakse järgmiselt: (1) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
-a) sissejuhatavat osa muudetakse 
järgmiselt:
„1. Keegi ei tohi turule tuua 
söödatoorainet või toorainete eelsegu, 
ilma et ta teataks ühenduses asuvatele 
tootjatele, pakendajatele, importijatele, 
ostjatele või turustajatele järgmised 
märgistusandmed:”

a) punkt d asendatakse järgmisega: a) punkt d asendatakse järgmisega:
„d) vajaduse korral söödalisandi või 
eelsegu valmistaja või turuleviija 
ettevõttele või vahendajale Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
183/2005* artikli 10 alusel antud 
loanumber;

„d) vajaduse korral söödalisandi või 
eelsegu turuleviija ettevõttele või 
vahendajale Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) 183/2005* artikli 
10 alusel antud loanumber ja 
märgistusandmete eest vastutaja;

---------------------------------------- ----------------------------------------
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* ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.”; * ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.”;
b) lisatakse järgmine lõik: b) lisatakse järgmine lõik:
„Eelsegude puhul ei kohaldata koostises 
olevate söödalisandite suhtes punkte b, d, e 
ja g.”

„Eelsegude puhul kohaldatakse punkte b, 
d, e ja g ainult eelsegude koostises olevate
ja mitte kõikide söödalisandite suhtes.”

Or. de

Selgitus

Otstarbekas on ühtlustada määruse 1831/2003 märgistuseeskirjad märgistamisega antava 
teabe kontseptsiooniga, mida järgitakse käesoleva määruse puhul, sest nad on omavahel 
seotud.

Muudatusettepanek 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lõige 3 asendatakse järgmisega: (2) Lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Lisaks lõikes 1 sätestatud teabele peab 
III lisas märgitud funktsionaalrühma 
kuuluva söödalisandi või III lisas märgitud 
funktsionaalrühma kuuluva söödalisandit 
sisaldava eelsegu pakendil või mahutil
olema esitatud nähtavalt, selgesti loetavalt 
ja kustumatult kõnealuses lisas ette 
nähtud teave.”

„3. Lisaks lõikes 1 sätestatud teabele peab
III lisas märgitud funktsionaalrühma 
kuuluva söödalisandi või III lisas märgitud 
funktsionaalrühma kuuluva söödalisandit 
sisaldava eelsegu märgistusandmed,
kooskõlas kõnealuse lisaga, esitama 
söödakäitlejale, kes toote omandab.

Lisaks kohustuslikele märgistusnõuetele 
võib segajõusööda märgistus sisaldada ka 
vabatahtlikke märgistusandmeid,
eeldusel, et järgitakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse nr …/… 
[sööda turuleviimise ja kasutamise kohta] 
artiklites 11 ja 13 sätestatud 
üldpõhimõtteid.
Funktsionaalrühma nimetuse asemel võib 
kasutada lühendit.”

Or. de
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Selgitus

Otstarbekas on viia määruse 1831/2003 märgistuseeskirjad kooskõlla märgistamisega antava 
teabe kontseptsiooniga, mida järgitakse käesoleva määruse puhul, sest nad on omavahel 
seotud.

Muudatusettepanek 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lõige 4 asendatakse järgmisega: (3) Lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Eelsegude puhul tuleb etiketile selgelt 
trükitähtedega kirjutada sõna „eelsegu” 
ning söödatoorainete puhul märkida 
kandjad, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr .../… [sööda 
turuleviimise ja kasutamise kohta]* artikli 
17 lõikega e.

„4. Eelsegude puhul tuleb etiketile selgelt 
trükitähtedega kirjutada sõna „eelsegu” 
ning märkida kandjad, kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
.../… [sööda turuleviimise ja kasutamise 
kohta]* artikli 17 lõikega e.

Or. de

Selgitus

Otstarbekas on viia määruse 1831/2003 märgistuseeskirjad kooskõlla märgistamisega antava 
teabe kontseptsiooniga, mida järgitakse käesoleva määruse puhul, sest nad on omavahel 
seotud.

Muudatusettepanek 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisatakse lõige 4 a:
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„Komisjon soovitab välja töötada 
ühenduse hea märgistamistava eeskirjad. 
Eeskirjadega hõlmatakse kogu 
märgistamise kohaldamisala. Ta toetab 
märgistuse asjakohasuse parandamist 
kõikides turuleviimise etappides.

Eeskirjade koostamisel ja muutmisel 
kohaldatakse artiklis 16 a sätestatud 
menetlust.”

Or. de

Selgitus

Otstarbekas on viia määruse 1831/2003 märgistuseeskirjad kooskõlla märgistamisega antava 
teabe kontseptsiooniga, mida järgitakse käesoleva määruse puhul, sest nad on omavahel 
seotud.

Muudatusettepanek 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse artikkel 16 a:

„Artikkel 16 a
Kataloogi ja eeskirjade koostamine

1. Komisjon tagab, et eeskirjad töötatakse 
välja ja muudetakse:
a) konsulteerides teiste huvitatud 
isikutega, näiteks sööda kasutajatega;
b) koostöös liikmesriikide pädevate 
asutuste ja vajadusel toiduohutusametiga;
c) võttes arvesse toiduohutusameti 
arvamustes esitatud asjakohaseid 
kogemusi ning teaduse ja tehnika 
arengut.
2. Komisjon kinnitab kataloogi, eeskirjade 
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eelnõud ja nende muutmise eelnõud 
artikli 22 lõikes 2 osutatud korras, kui on 
täidetud järgmised tingimused:
a) need on välja töötatud kooskõlas 
lõikega 1,
b) nende sisu on kogu ühenduses 
asjaomaste sektorite jaoks teostatav ja
c) need on asjaomaste eesmärkide 
saavutamiseks sobivad.
3. Komisjon avaldab kataloogide ja 
eeskirjade pealkirjad ja viited Euroopa 
Liidu Teataja C-seerias.”

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrust hakatakse kohaldama 12 kuud 
pärast selle avaldamise kuupäeva.

Määrust hakatakse kohaldama 12 kuud 
pärast selle jõustumise kuupäeva; muude 
kui toiduloomade söötade suhtes, mis 
tuuakse esimest korda turule pärast 
määruse avaldamise kuupäeva, 
kohaldatakse artikli 17 lõike 3 sätteid.

Or. de
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Selgitus

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 
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.

Muudatusettepanek 149
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduks mittetarvitatavate loomade jaoks 
esmakordsel turuleviimisel kehtib see 36 
kuud pärast artikli 17 lõikes 3 osutatud 
meetmete avaldamist.

Or. en
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Selgitus

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 
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.

Muudatusettepanek 150
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub [kahekümnendal 
päeval] pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.
Määrust hakatakse kohaldama 12 kuud 
pärast selle avaldamise kuupäeva.

Käesolev määrus jõustub [kahekümnendal 
päeval] pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.
Määrust hakatakse kohaldama 12 kuud 
pärast selle avaldamise kuupäeva; 
loomadele, keda ei kasutata toiduainete 
tootmises, mõeldud sööda suhtes kehtib 
36kuuline üleminekuperiood pärast 
määruse avaldamise kuupäeva kooskõlas 
artikli 17 lõikes 3 sätestatud tingimustega.

Or. pl
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Selgitus

Lemmikloomatoidu pika kasutuskõlblikkuse tõttu (nt purgitoitu võib kasutada kuni 24 kuud, 
kalasööta isegi viis aastat) on komisjoni esitatud 12kuuline üleminekuperiood ebarealistlik.

Muudatusettepanek 151
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt määruses (EÜ) 183/2005 
kehtestatud heale valmistamise tavale ei 
tohi söödatoorained sisaldada 
valmistamisprotsessist ja abiainetest 
pärinevaid keemilisi lisandeid, välja 
arvatud kui artiklis 25 nimetaud 
kataloogis on määratud suurim lubatud 
sisaldus.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt määruses (EÜ) 183/2005 
kehtestatud heale valmistamise tavale ei 
tohi söödatoorained sisaldada 
valmistamisprotsessist ja abiainetest
pärinevaid keemilisi lisandeid, välja 
arvatud kui artiklis 25 nimetaud kataloogis 
on määratud suurim lubatud sisaldus.

1. Vastavalt määruses (EÜ) 183/2005 
kehtestatud heale valmistamise tavale ei 
tohi söödatoorained sisaldada abiaineid, 
välja arvatud kui artiklis 25 nimetatud
kataloogis on määratud suurim lubatud 
sisaldus.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekut 31 muudeti pärast arutelu komitees ja Euroopa Komisjoniga. 
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Kataloogiga peaks olema võimalik kehtestada abiainete sisalduse tehniliselt vältimatud 
kõrgeimad väärtused. Keemilistel lisanditel on toiduohutusele oluliselt suurem mõju ning 
need tuleks kehtestada määrusega või direktiiviga 2002/32/EÜ.

Muudatusettepanek 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt määruses (EÜ) 183/2005 
kehtestatud heale valmistamise tavale ei 
tohi söödatoorained sisaldada 
valmistamisprotsessist ja abiainetest 
pärinevaid keemilisi lisandeid, välja 
arvatud kui artiklis 25 nimetaud kataloogis 
on määratud suurim lubatud sisaldus.

1. Niivõrd kui määruses (EÜ) 183/2005 
kehtestatud hea valmistamise tava seda 
võimaldab, ei tohi söödatoorained 
sisaldada valmistamisprotsessist ja 
abiainetest pärinevaid keemilisi lisandeid, 
välja arvatud kui artiklis 25 nimetatud
kataloogis on määratud suurim lubatud 
sisaldus.

Or. de

Selgitus

Lisandite kohta kehtivad tehnilised tingimused peaksid olema kooskõlas määrusega 
1831/2003 kehtestatud abiainete mõistega. Praktikas on võimatu „lisandivabadust” tagada. 
Järelikult väljub see kehtiva direktiiviga 96/25/EÜ kehtestatud nõuete raamidest.

Muudatusettepanek 154
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 14 % muude söötade puhul. – 14 % muude segasöötade puhul.

Or. en

Selgitus

Niiskussisaldus on oluline segasöötade puhul ja mitte sööda puhul. Kui üle 14% 
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niiskussisalduse etiketile märkimise nõue kehtib sööda suhtes, oleks 
põllumajandusettevõtjatele koormav anda teavet koristatud põllumajandustoodete kohta 
(täisterad, nagu teravili, kaunviljad või rapsiseemned). See ei ole tehniliselt teostatav. Tehtud 
muudatusettepanekus kasutatakse sõnastust, mis esineb praegu 2. aprilli 1979. aasta 
direktiivi 79/373 segasööda turustamise kohta lisa punkti 3 kolmandas taandes.

Muudatusettepanek 155
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa 

Materjalide nimekiri, mille ringlus või 
kasutamine loomasöödaks on keelatud 

vastavalt artikli 6 lõikele 2

Järgmiste materjalide ringlus või 
kasutamine loomasöödaks on keelatud:

1) fekaalid, uriin ja seedetrakti eraldatud 
sisu, mis saadakse seedetrakti 
eemaldamisel või tühjendamisel, 
sõltumata töötlemisviisist või lisanditest;

2) parkainega töödeldud toornahk, 
sealhulgas selle jäätmed;

3) seemned ja muu taimne 
paljundusmaterjal, mida on pärast 
koristust otstarbekohaselt töödeldud 
taimekaitsevahenditega, ning võimalikud 
kõrvalsaadused;

4) puit, sealhulgas saepuru või muud 
puidust saadud materjalid, mida on 
töödeldud puidukonservantidega, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 1998. aasta 
direktiivi 98/8/EÜ V lisas bioloogiliste 
tõrjevahendite turule toomise kohta1 .

5) igasugused linnareovee, olmereovee ja 
tööstusreovee, nagu on määratletud 
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nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 
91/271/EMÜ linnaheitvee töötlemise 
kohta2 artiklis 2, töötlemise erinevate 
etappide käigus saadavad jäätmed, 
sõltumata sellest, kas neid jäätmeid on 
täiendavalt töödeldud või milline on 
reovee päritolu3.

6) tahked olmejäätmed, nt 
majapidamisjäätmed;

7) toiduaine- ja loomasöödatööstusest 
pärit toodete pakendid ja pakendite osad.

1 EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.
2 EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40. 

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanek artikli 6 lõike 2 kohta. Loetelu vastab praegusele otsuses 2004/217 
sätestatud keelatud materjalide loetelule.

Muudatusettepanek 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a LISA

Ainete märgistamine, mille turustamine 
või kasutamine loomasöödas on keelatud

Järgmiste ainete turuleviimine või 
kasutamine loomasöödana on keelatud:

1. väljaheited, uriin, eraldatud maosisu, 
olenemata töötlemise või segamise viisist;

2. kemikaalidega töödeldud karvad, 
sealhulgas töötlemisel tekkinud jäätmed; 

3. puit, sealhulgas saepuru või muu 
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puitmaterjal, mis on töödeldud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ 
V lisa mõistes; 

4. asula-, kodumajapidamiste ja 
tööstusreovesi direktiivi 91/271/EMÜ 
artikli 2 mõistes;

5. asulajäätmed nagu olmejäätmed; 

6. põllumajandus- ja toiduainetetööstuse
pakendid ja nende osad.

Or. de

Selgitus

Võrreldav artikli 6 lõike 2 muudatusettepanekuga. Loetelu vastab otsusega 2004/217 
kehtestatud keelatud ainete loetelule.

Muudatusettepanek 157
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järgmiste söödalisandite kohta tuleb 
märkida nimetus, lisatud kogus, 
identifitseerimisnumber ja 
funktsionaalrühma asjaomane nimetus 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale või koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul kategooria:

1. Järgmiste söödalisandite kohta tuleb 
märkida nimetus või lisatud kogus, 
identifitseerimisnumber ja 
funktsionaalrühma asjaomane nimetus 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale või koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul kategooria:

Or. es

Selgitus

Söödalisandit saab väga hästi identifitseerida, lisades selle nimetuse või 
identifitseerimisnumbri. Mõlema lisamine etiketile koormab etiketti asjatult ja ei ole ka 
vajalik.
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Muudatusettepanek 158
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järgmiste söödalisandite kohta tuleb 
märkida nimetus, lisatud kogus, 
identifitseerimisnumber ja 
funktsionaalrühma asjaomane nimetus 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale või koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul kategooria:

1. Järgmiste söödalisandite kohta tuleb 
märkida nimetus või 
identifitseerimisnumber, lisatud kogus ja 
funktsionaalrühma asjaomane nimetus 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale või koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul kategooria:

Or. it

Selgitus

Söödalisandit saab väga hästi identifitseerida, lisades selle nimetuse või 
identifitseerimisnumbri. Mõlema lisamine etiketile ei anna mingeid eeliseid ja koormab 
etiketti asjatult.

Muudatusettepanek 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järgmiste söödalisandite kohta tuleb 
märkida nimetus, lisatud kogus, 
identifitseerimisnumber ja 
funktsionaalrühma asjaomane nimetus 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale või koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul kategooria:

1. Järgmiste söödalisandite kohta tuleb 
märkida nimetus või
identifitseerimisnumber, lisatud kogus ja 
funktsionaalrühma asjaomane nimetus 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale või koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul kategooria:

Or. de

Selgitus

Söödalisandit on võimalik identifitseerida täielikult ja lihtsalt tema märgistuse või 
tunnusnumbri põhjal. Mõlema märgistuselemendi kasutamine on üleliigne ning koormab 
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liigselt etiketti.

Muudatusettepanek 160
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – I peatükk – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina punktist 1 võib 
söödalisandite puhul lisandi nime 
asendada toimeaine nimega.

Or. pt

Selgitus

Söödalisandite puhul on põllumajandusettevõtjatele antav oluline teave rohkem seotud 
toimeaine nimega (näiteks vask või vitamiin D) kui toidulisandi nimega (vase amiinohappe 
kelaat, hüdraat või hüdroksüülkolekaltsiferool). See on eriti oluline, kui arvestada, et 
komisjoni ettepaneku eesmärk on anda tarbijale kasulikku teavet.

Muudatusettepanek 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – I peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järgmiste söödalisandite kohta tuleb 
märkida nimetus ja/või 
identifitseerimisnumber, lisatud kogus ja 
funktsionaalrühma asjaomane nimetus 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale või koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul kategooria:

1. Söödalisandid, mis kuuluvad 
funktsionaalrühmadesse „säilitusained”, 
„värvaine”, „antioksüdandid”, 
„vitamiinid, provitamiinid ja sarnase 
mõjuga üheselt määratletavad keemilised 
ained” ning „mikroelementide ühendid” 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale, märgistatakse vajaduse korral 
järgmiselt: „Sisaldab ELis lubatud 
säilitusaineid, värvaineid, antioksüdante, 
vitamiine ja mikroelemente”.

a) söödalisandid, mille kohta on 
kehtestatud suurim lubatud sisaldus,
b) kategooriatesse „zootehnilised 
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söödalisandid” ja „koktsidiostaatikumid 
ja histomonostaatikumid” kuuluvad 
söödalisandid,
c) kategooria „toitainelised lisandid” 
funktsionaalsesse rühma „uurea ja selle 
derivaadid” kuuluvad söödalisandid 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale.
2. Lõikes 1 nimetamata söödalisandid võib 
märkida vabatahtlikult kas täielikus vormis 
või osaliselt.

2. Lõikes 1 nimetamata söödalisandite
funktsionaalsed rühmad võib märkida 
vabatahtlikult.

3. Kui määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisas 
nimetatud söödalisand on vabatahtlikult 
etiketile märgitud, tuleb märkida selle
sisaldus.

3. Kui etiketil viidatakse ühele või mitmele 
söödalisandile, tuleb märkida nende 
sisaldus kooskõlas käesoleva määruse 
artikli 26 kohaselt kehtestatud 
märgistamise hea tavaga.

4. Kui söödalisand kuulub rohkem kui 
ühte funktsionaalsesse rühma, märgitakse 
kõnealuse sööda põhifunktsioonile vastav 
rühm.

4. Teave muude söödalisandite kohta 
antakse tarbijale taotluse korral vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 19.

4 a. Märgistusandmete eest vastutav isik 
peab esitama pädeva asutuse nõudmise 
korral viivitamata kogu teabe kõikide 
lemmikloomatoidus sisalduvate 
söödalisandite kohta.

Or. de

Selgitus

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 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

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

Muudatusettepanek 162
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järgmiste söödalisandite kohta tuleb 
märkida nimetus ja/või 
identifitseerimisnumber, lisatud kogus ja 
funktsionaalrühma asjaomane nimetus 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale või koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide puhul kategooria:

1. Funktsionaalrühmade „säilitusained” 
„antioksüdandid”, „värvained”, 
„vitamiinid”, provitamiinid ja samalaadse 
toimega keemiliselt täpselt määratletud 
ainete” ning „mikroelementide” lisandid, 
nagu on sätestatud määruse (EÜ) 
1831/2003 I lisas, märgistatakse 
nõuetekohaselt järgmiselt: „Sisaldab ELis 
lubatud säilitusaineid/antioksüdante/ 
värvaineid/vitamiine/mikroelemente”. 

a) söödalisandid, mille kohta on 
kehtestatud suurim lubatud sisaldus,
b) kategooriatesse „zootehnilised 
söödalisandid” ja „koktsidiostaatikumid 
ja histomonostaatikumid” kuuluvad 
söödalisandid, 
(c) kategooria „toitainelised lisandid” 
funktsionaalsesse rühma „uurea ja selle 
derivaadid” kuuluvad söödalisandid 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 I 
lisale.
2. Lõikes 1 nimetamata söödalisandid võib 
märkida vabatahtlikult kas täielikus vormis 
või osaliselt.

2. Lõikes 1 nimetamata söödalisandite 
funktsionaalrühmad võib märkida 
vabatahtlikult. 

3. Kui (EÜ) nr 1831/2003 I lisas 
nimetatud söödalisand on vabatahtlikult 
etiketile märgitud, tuleb märkida selle 
sisaldus.

3. Kui etiketil juhitakse erilist tähelepanu 
ühele või mitmele lisandile, deklareeritake 
kogus kooskõlas artikli 26 kohaselt 
kehtestatud tegevusjuhendiga. 

4. Kui söödalisand kuulub rohkem kui 
ühte funktsionaalsesse rühma, märgitakse 
kõnealuse sööda põhifunktsioonile vastav 
rühm.

4. Teised söödas sisalduvad lisandid 
antakse kliendile nõudmisel vastavalt 
artiklile 19. 

4 a. Märkimisandmete eest vastutav isik 
peab nõudmisel viivitamata esitama 
pädevale asutusele täieliku teabe kõikide 
lemmikloomatoidus sisalduvate lisandite 
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kohta.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 163
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
VI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI a LISA 

Ohutus- ja turustusnõuetele mittevastava 
sööda märgistamise erinõuded

Direktiivis 2002/32/EÜ lubatust suuremas 
koguses soovimatuid aineid sisaldav sööt 
märgistatakse kirjaga „Sööt sisaldab 
ülemäärases koguses (soovimatu(te) 
aine(te) nimetus(ed) vastavalt direktiivi 
2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks üksnes 
tunnustatud detoksifitseerimisettevõtetes”.
Selliste ettevõtete tunnustamine toimub 
määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 10 lõike 



AM\735898ET.doc 93/94 PE409.724v01-00
Freelance-tõlge

ET

2 või 3 alusel.

2. Kui saastet kavatsetakse vähendada või 
eemaldada puhastamise teel, tuleb 
saastunud söödale kanda täiendav 
märgistus: „Sööt sisaldab ülemäärases 
koguses (soovimatu(te) aine(te) 
nimetus(ed) vastavalt direktiivi 
2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks 
söödana üksnes pärast piisavat 
puhastamist”.

Or. it

Selgitus

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
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.

Muudatusettepanek 164
Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu määrus
VI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI a LISA 

Ohutus- ja turustusnõuetele mittevastava 
sööda märgistamise erinõuded

1. Direktiivis 2002/32/EÜ lubatust 
suuremas koguses soovimatuid aineid 
sisaldav sööt märgistatakse kirjaga „Sööt 
sisaldab ülemäärases koguses 
(soovimatu(te) aine(te) nimetus(ed) 
vastavalt direktiivi 2002/32/EÜ I lisale), 
kasutamiseks üksnes tunnustatud 
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detoksifitseerimisettevõtetes”. Selliste 
ettevõtete tunnustamine toimub määruse 
(EÜ) nr 183/2005 artikli 10 lõike 2 või 3 
alusel.
2. Kui saastet kavatsetakse vähendada või 
eemaldada puhastamise teel, tuleb 
saastunud söödale kanda täiendav 
märgistus: „Sööt sisaldab ülemäärases 
koguses (soovimatu(te) aine(te) 
nimetus(ed) vastavalt direktiivi 
2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks 
söödana üksnes pärast piisavat 
puhastamist”.

Or. es

Selgitus

Toiduohutusstandardite normaalseks täitmiseks on põhiline tagada, et kõik söödaks loetavad 
tooted vastaksid toidualastele õigusaktidele. Artiklis 20 direktiivi 2002/32/EÜ kohaselt 
lubatust suuremas koguses soovimatuid aineid sisaldavate toodete kohta kehtestatud piirang 
võib tähendada, et ei täideta toiduohutuse miinimumnõudeid, mistõttu tulevikus võidakse 
kõnealuseid tooteid reguleerida muul õiguslikul alusel peale direktiivi 2002/32/EÜ.
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