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Tarkistus 34
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Pakkausmerkinnöillä annetaan 
pakollisia ja vapaaehtoisia tietoja sekä 
lisätietoja. Sekä rehuaineiden että 
rehuseosten merkintöjä koskevien 
perusvaatimusten ja erityisvaatimusten, ja 
erikoisruokavalioon kuuluvien rehujen 
tapauksessa myös lisätietojen, olisi oltava 
pakollisia tietoja.

(15) Pakkausmerkinnöillä annetaan 
pakollisia ja vapaaehtoisia tietoja sekä 
lisätietoja. Sekä rehuaineiden että 
rehuseosten merkintöjä koskevien 
perusvaatimusten ja erityisvaatimusten, ja 
erikoisruokavalioon kuuluvien rehujen 
tapauksessa myös lisätietojen, olisi oltava 
pakollisia tietoja. Vapaaehtoiset tiedot on 
kuvattava teknisessä tuoteselosteessa ja 
niiden on oltava tarkastuslaitoksen 
sertifioimia.

Or. it

Tarkistus 35
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) BSE- ja dioksiinikriisien jälkeen 
vuonna 2002 otettiin käyttöön velvollisuus 
ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentti. Samaan 
aikaan elintarvike- ja rehuturvallisuus on 
parantunut merkittävästi asetusten (EY) 
N:o 178/2002 ja (EY) N:o 183/2005 sekä 
niitä koskevien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ansiosta. 
Näitä toimenpiteitä ovat keskittyminen 
rehu- ja elintarvikealan toimijoiden 
vastuuseen, parannettu 
jäljitettävyysjärjestelmä, HACCP-
periaatteen soveltaminen rehuyrityksissä 
sekä hyvän hygieniakäytännön ohjeisto 

(17) BSE- ja dioksiinikriisien jälkeen 
vuonna 2002 otettiin käyttöön velvollisuus 
ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentti. Samaan 
aikaan elintarvike- ja rehuturvallisuus on 
parantunut merkittävästi asetusten (EY) 
N:o 178/2002 ja (EY) N:o 183/2005 sekä 
niitä koskevien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ansiosta. 
Näitä toimenpiteitä ovat keskittyminen 
rehu- ja elintarvikealan toimijoiden 
vastuuseen, parannettu 
jäljitettävyysjärjestelmä, HACCP-
periaatteen soveltaminen rehuyrityksissä 
sekä hyvän hygieniakäytännön ohjeisto 
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rehuyrityksiä varten. Tästä myönteisestä 
kehityksestä on saatu näyttöä 
elintarvikkeita ja rehuja koskevaan 
nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään 
tehdyistä ilmoituksista, ja sen perusteella 
olisi poistettava velvollisuus ilmoittaa 
kaikkien rehuseoksiin sekoitettujen 
rehuaineiden painoprosentti. Tarkat 
prosenttiluvut voitaisiin ilmoittaa 
vapaaehtoisesti.

rehuyrityksiä varten. Tästä myönteisestä 
kehityksestä on saatu näyttöä 
elintarvikkeita ja rehuja koskevaan 
nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään 
tehdyistä ilmoituksista, ja sen perusteella 
olisi poistettava velvollisuus ilmoittaa 
kaikkien rehuseoksiin sekoitettujen 
rehuaineiden painoprosentti. Tarkat 
prosenttiluvut voitaisiin ilmoittaa 
vapaaehtoisesti; tietoihin on kuitenkin 
sovellettava tarkastuslaitoksen 
sertifiointimenettelyä.

Or. it

Tarkistus 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajalle 
olisi annettava mahdollisuus kieltäytyä 
mainitusta pyynnöstä, jos tämä katsoo
pyydettyjen tietojen antamisen loukkaavan 
teollis- ja tekijänoikeuksiaan. Tämä ei 
heikentäisi elintarvike- ja 
rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on aina oikeus saada 
tietoonsa kaikkien rehuaineiden täsmälliset 
painoprosentit.

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajalle 
olisi annettava mahdollisuus rajoittaa 
sellaisia rehuaineita koskevia tietoja, 
joiden kulloinenkin osuus rehuseoksesta 
on enintään kaksi painoprosenttia, jos 
tämä voi osoittaa pyydettyjen tietojen 
antamisen loukkaavan teollis- ja 
tekijänoikeuksiaan. Tämä ei heikentäisi 
elintarvike- ja rehuturvallisuutta, sillä 
toimivaltaisilla viranomaisilla on aina 
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oikeus saada tietoonsa kaikkien 
rehuaineiden täsmälliset painoprosentit, ja 
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
nämä tiedot edelleen kuluttajille, jos niillä 
on perusteltua syytä epäillä, että asiasta 
annettua lainsäädäntöä on rikottu.

Or. de

Perustelu

Tarkistusta 3 täydennettiin valiokunnassa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Valmistajan olisi voitava vedota teollis- ja tekijänoikeuksiinsa ainoastaan todennettavissa 
tapauksissa. Lisäksi teollis- ja tekijänoikeudet ovat valmistajien mukaan relevantteja 
ainoastaan sellaisten ainesosien kannalta, joiden kulloinenkin osuus rehuseoksesta jää alle 
kahden prosentin.

Tarkistus 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun 
otetaan huomioon yhteisön 
lainsäädännön viimeaikainen kehitys, 
joka takaa paremman turvallisuuden 
erityisesti HACCP-periaatteen, 
jäljitettävyyden, tiukkojen 
hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, 
valmistajalle olisi annettava mahdollisuus 
kieltäytyä mainitusta pyynnöstä, jos tämä 
katsoo pyydettyjen tietojen antamisen 
loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksiaan. 
Tämä ei heikentäisi elintarvike- ja 

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta.
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rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on aina oikeus saada 
tietoonsa kaikkien rehuaineiden 
täsmälliset painoprosentit.

Or. de

Perustelu

Rehuseosten määrälliseen koostumukseen sovellettava +/- 15 prosentin toleranssi vastaa 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamaa rehuseosten merkintöjä koskevaa tuomiota, ja 
sillä otetaan riittävästi huomioon valmistajien edut. Asetusehdotuksessa kaavailtu tietojen 
antamisesta kieltäytymistä kaupalliseen arkaluonteisuuteen tai teollis- ja tekijänoikeuksiin 
vedoten koskeva oikeus tekisi kuitenkin tästä säännöksestä tarkoituksettoman.

Tarkistus 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, 
valmistajalle olisi annettava mahdollisuus 
kieltäytyä mainitusta pyynnöstä, jos tämä 
katsoo pyydettyjen tietojen antamisen 
loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksiaan. 
Tämä ei heikentäisi elintarvike- ja 
rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on aina oikeus saada 
tietoonsa kaikkien rehuaineiden täsmälliset 

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. . Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajan 
on noudatettava pyyntöä seuraavasti: 
kolmesta painonsa perusteella 
merkittävimmästä rehun ainesosasta 
annetaan avoin ilmoitus. Jos näiden 
rehuaineiden yhteispaino on alle 
60 prosenttia tuotteen painosta, avoin 
ilmoitus on annettava niin monesta 
muusta rehun ainesosasta, että 
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painoprosentit. saavutetaan vähintään 60 prosenttia 
tuotteen painosta.  Valmistajan ei teollis-
ja tekijänoikeuksiensa loukkaamisen 
välttämiseksi tarvitse ilmoittaa tietoja 
rehuaineesta, jonka paino-osuus jää alle 
kolmen prosentin, jos hän esittää 
perustelut tähän. Tämä ei heikentäisi 
elintarvike- ja rehuturvallisuutta, sillä 
toimivaltaisilla viranomaisilla on aina 
oikeus saada tietoonsa kaikkien 
rehuaineiden täsmälliset painoprosentit.

Or. de

Perustelu

Ehdotetun muutoksen avulla voidaan laatia käytäntöön sopiva ja käyttäjien kannalta toimiva 
säännös.

Tarkistus 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, 
valmistajalle olisi annettava mahdollisuus 
kieltäytyä mainitusta pyynnöstä, jos tämä 
katsoo pyydettyjen tietojen antamisen 
loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksiaan. 

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. . Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajan 
on noudatettava pyyntöä seuraavasti: 
neljästä painonsa perusteella 
merkittävimmästä rehun ainesosasta 
annetaan avoin ilmoitus. Jos näiden 
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Tämä ei heikentäisi elintarvike- ja 
rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on aina oikeus saada 
tietoonsa kaikkien rehuaineiden täsmälliset 
painoprosentit.

ainesosien yhteispaino on alle 
70 prosenttia tuotteen painosta, avoin 
ilmoitus on annettava niin monesta 
muusta rehun ainesosasta, että 
saavutetaan vähintään 70 prosenttia 
tuotteen painosta.  Valmistajan ei teollis-
ja tekijänoikeuksiensa loukkaamisen 
välttämiseksi tarvitse ilmoittaa tietoja 
rehuaineesta, jonka paino-osuus jää alle
kolmen prosentin, jos hän esittää 
perustelut tähän. Tämä ei heikentäisi 
elintarvike- ja rehuturvallisuutta, sillä 
toimivaltaisilla viranomaisilla on aina 
oikeus saada tietoonsa kaikkien 
rehuaineiden täsmälliset painoprosentit.

Or. de

Perustelu

Ehdotetun muutoksen avulla voidaan laatia käytäntöön sopiva ja käyttäjien kannalta toimiva 
säännös.

Tarkistus 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, 

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja. 
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. . Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajan 
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valmistajalle olisi annettava mahdollisuus 
kieltäytyä mainitusta pyynnöstä, jos tämä 
katsoo pyydettyjen tietojen antamisen 
loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksiaan. 
Tämä ei heikentäisi elintarvike- ja 
rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on aina oikeus saada 
tietoonsa kaikkien rehuaineiden täsmälliset 
painoprosentit.

on noudatettava pyyntöä seuraavasti: 
viidestä painonsa perusteella 
merkittävimmästä rehun ainesosasta 
annetaan avoin ilmoitus. Jos näiden 
ainesosien yhteispaino on alle 
80 prosenttia tuotteen painosta, avoin 
ilmoitus on annettava niin monesta 
muusta rehun ainesosasta, että 
saavutetaan vähintään 80 prosenttia 
tuotteen painosta.  Valmistajan ei teollis-
ja tekijänoikeuksiensa loukkaamisen 
välttämiseksi tarvitse ilmoittaa tietoja 
rehuaineesta, jonka paino-osuus jää alle 
kolmen prosentin, jos hän esittää 
perustelut tähän. Tämä ei heikentäisi 
elintarvike- ja rehuturvallisuutta, sillä 
toimivaltaisilla viranomaisilla on aina 
oikeus saada tietoonsa kaikkien 
rehuaineiden täsmälliset painoprosentit.

Or. de

Perustelu

Ehdotetun muutoksen avulla voidaan laatia käytäntöön sopiva ja käyttäjien kannalta toimiva 
säännös.

Tarkistus 41
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Nykyisillä pakkausmerkinnöillä 
tuetaan kilpailuun perustuvaa 
markkinaympäristöä, jossa aktiiviset, 
tehokkaat ja innovatiiviset toimijat voivat 
käyttää merkintöjä hyvin hyödykseen 
tuotteidensa myynnissä. Sekä karjan rehun 
kauppaan liittyvissä yritysten välisissä 
suhteissa että lemmikkieläinten ruuan 
valmistajien ja ostajien välisissä suhteissa 
voitaisiin saavuttaa nykyisille 

(25) Nykyisillä pakkausmerkinnöillä 
tuetaan kilpailuun perustuvaa 
markkinaympäristöä, jossa aktiiviset, 
tehokkaat ja innovatiiviset toimijat voivat 
käyttää merkintöjä hyvin hyödykseen
tuotteidensa myynnissä. Sekä karjan rehun 
kauppaan liittyvissä yritysten välisissä 
suhteissa että lemmikkieläinten ruuan 
valmistajien ja ostajien välisissä suhteissa 
voidaan saavuttaa nykyisille 
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pakkausmerkinnöille asetetut tavoitteet 
antamalla kyseisiä kahta alaa koskevat 
hyvän merkitsemisen ohjeet. Ohjeissa 
voitaisiin selventää vapaaehtoisia 
merkintöjä koskevia säännöksiä.

pakkausmerkinnöille asetetut tavoitteet 
antamalla kyseisiä kahta alaa koskevat 
hyvän merkitsemisen ohjeet. Ohjeiden on 
vastattava vapaaehtoisia merkintöjä 
koskevia säännöksiä.

Or. it

Tarkistus 42
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
erityisesti päättää tuotteista, joiden käyttö 
rehuna on kiellettyä, hyväksyä 
erityisravinnoksi tarkoitettu rehu, laatia 
luettelo muille kuin 
elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen 
rehuaineiden merkintäluokista, muuttaa 
vapaaehtoisesti merkittävien tietojen 
luetteloa ja mukauttaa liitteitä tieteellisen ja 
teknisen kehityksen perusteella. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä niitä, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(29) Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
erityisesti päättää tuotteista, joiden käyttö 
rehuna on kiellettyä, hyväksyä 
erityisravinnoksi tarkoitettu rehu, laatia 
luettelo muille kuin 
elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen 
rehuaineiden merkintäluokista, muuttaa 
vapaaehtoisesti merkittävien tietojen 
luetteloa, vahvistaa sertifiointimenettely 
myös vapaaehtoisia merkintöjä varten ja 
mukauttaa liitteitä tieteellisen ja teknisen 
kehityksen perusteella. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia muun muassa 
täydentämällä niitä, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. it
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Tarkistus 43
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) asetus (EY) N:o 1831/2003;

Or. es

Perustelu

Tässä asetuksessa olevat rehujen markkinoille saattamista koskevat säännökset eivät saa olla 
ristiriidassa muiden, lisäaineiden markkinoille saattamista koskevien säädösten kanssa 
eivätkä ne saa aiheuttaa epävarmuutta niissä olevien säännösten suhteen.

Tarkistus 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1831/2003 eläinten 
ruokinnassa käytettävistä lisäaineista;

Or. de

Perustelu

Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 
annetun asetuksen N:o 1831/2003 soveltamista. Tällä asetuksella luotavat edellytykset eivät 
etenkään saa haitata kyseisellä asetuksella luotuja, lisäaineiden markkinoille saattamista 
koskevia erityisedellytyksiä tai aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. 



PE409.742v01-00 12/99 AM\735898FI.doc

FI

Tarkistus 45
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä1.
1 EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

Or. es

Perustelu

Tässä asetuksessa olevat rehujen markkinoille saattamista koskevat säännökset eivät saa olla 
ristiriidassa muiden, lisäaineiden markkinoille saattamista koskevien säädösten kanssa 
eivätkä ne saa aiheuttaa epävarmuutta niissä olevien säännösten suhteen.

Tarkistus 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä1;

1 EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

Or. de
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Perustelu

Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen 
N:o 834/2007 soveltamista. Tällä asetuksella luotavat edellytykset eivät etenkään saa haitata 
kyseisellä asetuksella luotuja, lisäaineiden markkinoille saattamista koskevia 
erityisedellytyksiä tai aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. 

Tarkistus 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta ei sovelleta veteen 
riippumatta siitä, onko kyseessä eläinten 
juoma vesi vai rehuun tarkoituksellisesti 
lisätty vesi.

3. Tätä asetusta ei sovelleta veteen 
riippumatta siitä, onko kyseessä eläinten 
juoma vesi vai rehuun tarkoituksellisesti 
lisätty vesi. Sitä sovelletaan kuitenkin 
rehuihin, jotka on tarkoitettu annettaviksi 
veden kera.

Or. de

Perustelu

Vaikka asetusta ei sovelleta veteen, useat rehut annetaan eläimille veden kera. Kyseessä on 
kiistatta rehujen käyttö, joka olisi ehdottomasti sisällytettävä käsiteltävänä olevan asetuksen 
soveltamisalaan.

Tarkistus 48
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta ei sovelleta veteen 
riippumatta siitä, onko kyseessä eläinten 
juoma vesi vai rehuun tarkoituksellisesti 
lisätty vesi.

3. Tätä asetusta ei sovelleta veteen 
riippumatta siitä, onko kyseessä eläinten 
juoma vesi vai rehuun tarkoituksellisesti 
lisätty vesi. Sitä sovelletaan kuitenkin 
rehuihin, jotka on tarkoitettu annettaviksi 
veden kera.
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Or. es

Perustelu

Useat rehut annetaan eläimille veden kera. Tällaisen rehujen käytön (rehujen määritelmä 
kattaa myös lisäaineet) on kuuluttava edelleen asetuksen soveltamisalaan. 

Tarkistus 49
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) 'eläinten ruokkiminen suun kautta': 
rehujen toimittaminen suitse eläimen 
mahaan ja suolistoon sen 
ravintotarpeiden tyydyttämiseksi tai 
terveen eläimen tuottavuuden 
säilyttämiseksi;

Or. es

Perustelu

Nykyaikainen eläintenkasvatus ei rajoitu siihen, että eläimille annettaisiin vain perinteisiä 
rehuja, vaan siihen kuuluu myös erilaisten ravinteiden passiivinen ja aktiivinen käyttö 
eläimen optimaalisen fyysisen tilan ja terveydentilan edistämiseksi. Eläinten ruokkiminen 
suun kautta kattaa nämä eri menetelmät, joten se kuuluu asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) 'eläinten ruokkiminen suun kautta': 
rehujen toimittaminen suitse eläimen 
mahaan ja suolistoon sen 
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ravintotarpeiden tyydyttämiseksi tai 
keskimäärin terveen eläimen 
tuottavuuden säilyttämiseksi;

Or. de

Perustelu

Eläinten ruokkiminen suun kautta: Nykyaikainen eläintenkasvatus ei rajoitu siihen, että 
eläimille annettaisiin vain perinteisiä rehuja, vaan siihen kuuluu myös erilaisten ravinteiden 
passiivinen ja aktiivinen käyttö eläimen hyvän fyysisen tilan ja terveydentilan edistämiseksi. 
Eläinten ruokkiminen suun kautta kattaa nämä eri käytännöt, joten asiasta on säädettävä 
tässä asetuksessa.

Tarkistus 51
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’rehuseos’: rehuaineiden seos, joka on 
tarkoitettu eläinten ruokintaan täysrehuna 
tai täydennysrehuna ja riippumatta siitä, 
sisältääkö se lisäaineita;

(f) ’rehuseos’: vähintään kahdesta 
rehuaineesta koostuva seos, joka on 
tarkoitettu eläinten ruokintaan täysrehuna 
tai täydennysrehuna ja riippumatta siitä, 
sisältääkö se lisäaineita;

Or. es

Tarkistus 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’rehuseos’: rehuaineiden seos, joka on 
tarkoitettu eläinten ruokintaan täysrehuna 
tai täydennysrehuna ja riippumatta siitä, 
sisältääkö se lisäaineita;

(f) ’rehuseos’: vähintään kahdesta 
rehuaineesta koostuva seos, joka on 
tarkoitettu eläinten ruokintaan täysrehuna 
tai täydennysrehuna ja riippumatta siitä, 
sisältääkö se lisäaineita;
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Or. de

Perustelu

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 
(EG) Nr. 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ’täysrehu’: rehuseos, joka 
koostumuksensa puolesta on riittävä 
päiväannokseksi;

(g) ’täysrehu’: rehuseos, joka 
koostumuksensa puolesta on riittävä 
päiväannokseksi, sellaisena kuin se on 
määritettynä asetuksen (EY) N:o 
1831/2002 2 artiklan 2 kohdassa;

Or. de

Perustelu

Määritelmässä olisi otettava huomioon, että päiväannoksen käsite sopii yhteen tarpeiden 
kanssa. Siten määritelmää olisi muutettava, jotta voidaan taata, että kaikki ravintoarvoon 
vaikuttavat ainesosat merkitään. "Päiväannos" tarkoittaa rehujen keskimääräistä 
kokonaismäärää, jonka kosteuspitoisuus on 12 prosenttia ja jonka tiettyyn lajiin, ikäryhmään 
ja tuotantoluokkaan kuuluva eläin tarvitsee kaikkien tarpeidensa tyydyttämiseen.  
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Tarkistus 54
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ’täysrehu’: rehuseos, joka 
koostumuksensa puolesta on riittävä 
päiväannokseksi;

(g) ’täysrehu’: rehuseos, joka 
koostumuksensa puolesta on riittävä 
päiväannokseksi, sellaisena kuin se on 
määritettynä eläinten ruokinnassa 
käytettävistä lisäaineista 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen1 2 
artiklan 2 kohdan f alakohdassa; 
1 EUVL. L 268, 18.10.2003, S. 29.

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 55
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) ’täydennysrehu’: rehuseos, joka 
sisältää vähintään yhtä sellaista 
rehuainetta, jossa on korkeita pitoisuuksia 
tiettyjä ravintoaineita, mutta joka 

(h) ’täydennysrehu’: rehuseos, jossa on 
korkeita pitoisuuksia tiettyjä ravintoaineita, 
mutta joka koostumuksensa puolesta on 
riittävä päiväannokseksi vain, jos sitä 
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koostumuksensa puolesta on riittävä 
päiväannokseksi vain, jos sitä käytetään 
yhdessä muiden rehujen kanssa;

käytetään yhdessä muiden rehujen kanssa;

Or. pt

Perustelu

Koska "rehuseos" on määritelty "rehuaineiden seokseksi", ei rehuseokseksi määriteltävässä 
täydennysrehussa voi olla ainoastaan yhtä rehuainetta.

Tarkistus 56
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) 'lisärehu': eläinten ruokintaan 
tarkoitettu tuote, jossa on seoksena 
lisäaineita mistä tahansa luokasta lukuun
ottamatta asetuksen (EY) N:o 183/2005 
liitteessä IV olevaan 3 lukuun kuuluvia 
lisäaineita ja/tai joka on sekoitettu 
rehuaineiden kanssa mutta joka ei 
koostumuksensa puolesta ole riittävä 
päiväannokseksi; se on tarkoitettu 
eläimen lisääntyneen, tilapäisen ja/tai 
erityisen ravintotarpeen tyydyttämiseen;  
lisärehu annetaan päiväannoksesta 
erillään taikka päiväannoksen tai veden 
kera;

Or. es

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) 'lisärehu': rehu, jossa on seoksena 
lisäaineita mistä tahansa luokasta lukuun 
ottamatta asetuksen (EY) N:o 183/2005 
liitteessä IV olevaan 3 lukuun kuuluvia 
lisäaineita;  siihen voi olla lisäksi 
sekoitettuna rehuaineita, mutta 
koostumuksensa puolesta se ei riitä 
päiväannokseksi; lisärehun tarkoituksena 
on eläimen tilapäisen, lisääntyneen tai 
erityisen ravintotarpeen tyydyttäminen; 
lisärehu annetaan päiväannoksen kera, 
siitä erillään taikka veden kera;

Or. de

Tarkistus 58
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) ’kantaja-aine’: aine, jota käytetään 
rehun lisäaineen liuottamiseen, 
laimentamiseen, sekoittamiseen tai 
muuhun fysikaaliseen muuttamiseen sen 
käsittelyn, annostelun tai käytön 
helpottamiseksi muuttamatta sen 
teknologista vaikutusta ja jolla ei 

(k) ’kantaja-aine’: aine, jota käytetään 
rehun lisäaineen liuottamiseen, 
laimentamiseen, sekoittamiseen tai 
muuhun fysikaaliseen muuttamiseen sen 
käsittelyn, annostelun tai käytön 
helpottamiseksi; 
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itsessään ole teknologista vaikutusta;

Or. es

Perustelu

Tarkistus yksinkertaistaa tekstiä ja sen avulla vältetään tulkintavirheet.

Tarkistus 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) ’kantaja-aine’: aine, jota käytetään 
rehun lisäaineen liuottamiseen, 
laimentamiseen, sekoittamiseen tai 
muuhun fysikaaliseen muuttamiseen sen 
käsittelyn, annostelun tai käytön 
helpottamiseksi muuttamatta sen 
teknologista vaikutusta ja jolla ei 
itsessään ole teknologista vaikutusta;

(k)'kantaja-aine': aine, jota käytetään rehun 
lisäaineen liuottamiseen, laimentamiseen, 
sekoittamiseen tai muuhun fysikaaliseen 
muuttamiseen sen käsittelyn, annostelun tai 
käytön helpottamiseksi; 

Or. de

Tarkistus 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) ’erä’: yksittäisessä laitoksessa samoja 
tuotanto-olosuhteita käyttäen tuotettu 
tuotannon määrä tai useita tällaisia 
määriä, jos ne on tuotettu yhtäjaksoisesti ja 
yhteisvarastoitu. Erä koostuu
tunnistettavissa olevasta rehumäärästä ja 
määritetään siten, että sillä on yhteisiä 
ominaisuuksia kuten alkuperä, lajike, 

(o) ’erä’: tunnistettavissa oleva rehumäärä, 
jolla on yhteisiä ominaisuuksia kuten 
alkuperä, lajike, pakkaustapa, pakkaaja, 
lähettäjä tai pakkausmerkinnät;
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pakkaustapa, pakkaaja, lähettäjä tai 
pakkausmerkinnät;

Or. de

Perustelu

Erän määritelmän on katettava rehualalla sovellettava käytäntö, kunhan todennettavuus 
taataan.

Tarkistus 61
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) ’erä’: yksittäisessä laitoksessa samoja 
tuotanto-olosuhteita käyttäen tuotettu 
tuotannon määrä tai useita tällaisia 
määriä, jos ne on tuotettu yhtäjaksoisesti 
ja yhteisvarastoitu. Erä koostuu 
tunnistettavissa olevasta rehumäärästä ja 
määritetään siten, että sillä on yhteisiä 
ominaisuuksia kuten alkuperä, lajike, 
pakkaustapa, pakkaaja, lähettäjä tai 
pakkausmerkinnät;

(o) ’erä’: tunnistettavissa oleva 
rehumäärä, jolla on yhteisiä 
ominaisuuksia kuten alkuperä, lajike, 
pakkaustapa, pakkaaja, lähettäjä tai 
pakkausmerkinnät;

Or. pl

Tarkistus 62
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) ’pakkausmerkinnät’: rehuun liittyvät ja 
siihen viittaavat tai sen mukana olevat
maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, 
kuvat tai tunnukset kyseisen rehun 
pakkauksessa, säiliössä, tiedotteessa, 

(p) ’pakkausmerkinnät’: rehuun viittaavat 
maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, 
kuvat tai tunnukset, jotka on esitetty 
kyseisen rehun pakkauksessa, asiakirjassa, 
säiliössä, tiedotteessa, etiketissä taikka 
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etiketissä, asiakirjassa, vyötteessä tai 
kauluksessa taikka internetissä;

kääreessä;

Or. pl

Perustelu

Ehdotettu merkinnän määritelmä voisi johtaa tahattomasti liian laajaan 
merkintävelvoitteeseen, joka ei vastaisi enää merkinnän varsinaista tarkoitusta (kuluttajan 
valinnan mahdollistavien tietojen antaminen tuotteesta).

Tarkistus 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) ’pakkausmerkinnät’: rehuun liittyvät ja 
siihen viittaavat tai sen mukana olevat
maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, 
kuvat tai tunnukset kyseisen rehun 
pakkauksessa, säiliössä, tiedotteessa, 
etiketissä, asiakirjassa, vyötteessä tai 
kauluksessa taikka internetissä;

(p) ’pakkausmerkinnät’: rehuun viittaavat 
maininnat, tiedot, tavaramerkit, 
tuotenimet, kuvat tai tunnukset, jotka on 
esitetty kyseisen rehun pakkauksessa, 
asiakirjassa, säiliössä, tiedotteessa, 
etiketissä, vyötteessä tai kauluksessa;

Or. de

Perustelu

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, dass 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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 64
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) ’pakkausmerkinnät’: rehuun liittyvät ja 
siihen viittaavat tai sen mukana olevat
maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, 
kuvat tai tunnukset kyseisen rehun 
pakkauksessa, säiliössä, tiedotteessa, 
etiketissä, asiakirjassa, vyötteessä tai 
kauluksessa taikka internetissä;

(p) ’pakkausmerkinnät’: rehuun viittaavat 
maininnat, tiedot, tavaramerkit, tuotenimet, 
kuvat tai tunnukset, jotka on esitetty 
kyseisen rehun pakkauksessa, säiliössä, 
asiakirjassa, tiedotteessa, etiketissä, 
vyötteessä tai kauluksessa;

Or. en

Perustelu

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 
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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”.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 65
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) ’etiketti’: mikä tahansa rehun säiliöön 
kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, 
leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty 
lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus;

(q) ’etiketti’: mikä tahansa rehun säiliöön 
kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, 
leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty 
lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus taikka 
mikä tahansa muu kyseiseen rehuun 
viittaava tai sen mukana oleva tiedote;

Or. es

Perustelu

Asetuksessa vahvistettavassa etiketin käsitteessä otetaan huomioon, että rehupakkauksen 
etiketissä on vain osa niistä tiedoista, jotka toimittajat antavat asiakkaille.  Tiedonkulun 
parantamiseksi ja selkeämmän käyttökuvauksen antamiseksi tarvitaan muita, täydentäviä 
toimia.

Tarkistus 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) ’etiketti’: mikä tahansa rehun säiliöön (q) ’etiketti’: mikä tahansa rehun säiliöön 
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kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, 
leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty 
lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus;

kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, 
leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty 
lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus taikka 
mikä tahansa muu kyseiseen rehuun 
viittaava tai sen mukana oleva tiedote;

Or. de

Perustelu

Etiketti: Asetuksessa annettavassa etiketin käsitteessä otetaan huomioon, että rehupakkauksen 
etiketissä on vain osa niistä tiedoista, jotka toimittajat antavat asiakkaille.  Tiedonkulun 
parantamiseksi ja merkintää lukevan kohdennetuksi tiedottamiseksi tarvitaan muita tapoja. 
Etiketin määritelmä on saatettava yhdenmukaiseksi merkinnän määritelmän kanssa.

Tarkistus 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(r a) 'ensimmäinen markkinoille 
saattaminen': rehun saattaminen 
markkinoille ensimmäisen kerran sen 
valmistuksen tai maahantuonnin jälkeen;

Or. de

Perustelu

Ensimmäinen markkinoille saattaminen: Tämä periaate kirjattiin alunperin lisäaineita 
koskevaan asetukseen N:o 1831/2003, ja se on osoittautunut tehokkaaksi rehu- ja 
eläintuotannon keskinäisen verkoston vastuukysymyksiä ja lakisääteisiä velvollisuuksia 
käsiteltäessä. Määritelmä on sisällytettävä tekstiin, jotta rehualan yrittäjien vastuualat 
voidaan määrittää selvästi.
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Tarkistus 68
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(r a) 'ensimmäinen markkinoille 
saattaminen': rehun saattaminen 
markkinoille ensimmäisen kerran sen 
valmistuksen tai maahantuonnin jälkeen;

Or. es

Perustelu

Ensimmäisen markkinoille saattamisen periaate kirjattiin alunperin lisäaineita koskevaan 
asetukseen N:o 1831/2003, ja se on osoittautunut tehokkaaksi rehu- ja eläintuotannon yhä 
monimutkaisemmaksi käyvän keskinäisen verkoston vastuukysymyksiä ja lakisääteisiä 
velvollisuuksia käsiteltäessä. Määritelmä on sisällytettävä tekstiin, jotta rehualan yrittäjien 
vastuualat voidaan määrittää selvästi.

Tarkistus 69
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(r a) 'ensimmäinen markkinoille 
saattaminen': rehun saattaminen 
markkinoille ensimmäisen kerran sen 
valmistuksen tai maahantuonnin jälkeen;

Or. it

Perustelu

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 
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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).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se on virheetöntä, aitoa, käyttökelpoista 
ja kauppalaatuista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 71
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se on virheetöntä, aitoa, käyttökelpoista 
ja kauppalaatuista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 72
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rehun valmistajien on asetettava 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
vastaavien viranomaisten saataville kaikki 
markkinoille saattamansa rehun 
koostumusta tai väitettyjä ominaisuuksia 
koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan 
tarkastaa pakkausmerkintöjen sisältämien 
tietojen oikeellisuus.

2. Ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön on 
asetettava virallisen valvonnan 
suorittamisesta vastaavien viranomaisten 
saataville kaikki markkinoille saattamansa 
rehun koostumusta tai väitettyjä 
ominaisuuksia koskevat tiedot, joiden 
perusteella voidaan tarkastaa 
pakkausmerkintöjen sisältämien tietojen 
oikeellisuus.

Or. es

Perustelu

Tässä on osuvampaa käyttää markkinoille saattamista eikä pelkästään rehun valmistajia, sillä 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 17, 18 ja 20 artiklan säännösten täytäntöönpanosta ei vastaa 
rehun valmistaja vaan maahantuoja.

Tarkistus 73
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rehun valmistajien on asetettava 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
vastaavien viranomaisten saataville 
kaikki markkinoille saattamansa 
rehun koostumusta tai väitettyjä 
ominaisuuksia koskevat tiedot, 
joiden perusteella voidaan tarkastaa 
pakkausmerkintöjen sisältämien 
tietojen oikeellisuus.

2. Ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön on 
asetettava virallisen valvonnan 
suorittamisesta vastaavien 
viranomaisten saataville kaikki 
markkinoille saattamansa rehun 
koostumusta tai väitettyjä
ominaisuuksia koskevat tiedot, joiden 
perusteella voidaan tarkastaa 
pakkausmerkintöjen sisältämien 
tietojen oikeellisuus.
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Or. it

Perustelu

Olisi parempi puhua ensimmäisestä markkinoille saattamisesta, koska se pätee myös 
maahantuotuihin rehuihin, joista on elintarvikkeita koskevan perusasetuksen (asetus (EY) N:o 
178/2002) 17, 18 ja 20 artiklan nojalla vastuussa maahantuoja eikä valmistaja.

Tarkistus 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rehun valmistajien on asetettava 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
vastaavien viranomaisten saataville kaikki 
markkinoille saattamansa rehun 
koostumusta tai väitettyjä ominaisuuksia 
koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan 
tarkastaa pakkausmerkintöjen sisältämien 
tietojen oikeellisuus.

2. Ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön on 
asetettava virallisen valvonnan 
suorittamisesta vastaavien viranomaisten 
saataville kaikki markkinoille saattamansa 
rehun koostumusta tai väitettyjä 
ominaisuuksia koskevat tiedot, joiden 
perusteella voidaan tarkastaa 
pakkausmerkintöjen sisältämien tietojen 
oikeellisuus.

Or. de

Tarkistus 75
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rehun valmistajien on asetettava 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
vastaavien viranomaisten saataville kaikki 
markkinoille saattamansa rehun 
koostumusta tai väitettyjä ominaisuuksia 
koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan 
tarkastaa pakkausmerkintöjen sisältämien 

2. Merkintätiedoista 12 artiklan nojalla 
vastaavien rehualan yritysten on 
asetettava virallisen valvonnan 
suorittamisesta vastaavien viranomaisten 
saataville kaikki markkinoille saattamansa 
rehun koostumusta tai väitettyjä 
ominaisuuksia koskevat tiedot, joiden 
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tietojen oikeellisuus. perusteella voidaan tarkastaa 
pakkausmerkintöjen sisältämien tietojen 
oikeellisuus.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tekstiä. Ehdotuksen 12 artiklassa vahvistetaan selvästi 
merkintöjä koskeva toimivalta. Yhtenäisyyden vuoksi tämä vastuu on tuotava selvästi esille 
myös 5 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toimittaa edelleen 2 kohdan mukaisesti 
annetut tiedot kuluttajille, jos ne katsovat 
valmistajien ja kuluttajien perusteltuja 
etuja harkittuaan, että tietojen edelleen 
toimittaminen on perusteltua. 
Viranomaiset voivat tarvittaessa edellyttää 
salassapitolupauksen allekirjoittamista 
tietojen edelleen toimittamisen ehtona.  

Or. de

Perustelu

Tarkistusta 11 muutettiin valiokunnassa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Rehuaineita koskeva avoin ilmoitus on taattava siten, että tiedot ovat perustelluissa 
tapauksissa saatavilla, vaikka niiden ilmoittaminen etiketissä on vapaaehtoista.
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Tarkistus 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kieltäminen Kielletyt aineet

Or. de

Tarkistus 78
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kieltäminen Kielletyt aineet

Or. en

Tarkistus 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa luettelon aineista, 
joiden markkinoille saattaminen tai käyttö 
eläinten ruokintaan on kielletty, ottaen 
huomioon etenkin tieteellisen näytön, 
teknologian kehityksen, elintarvikkeita ja 
rehuja koskevaan nopeaan 
tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt 
ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 
882/2004 mukaisen virallisen valvonnan 
tulokset.

2. Komissio vahvistaa liitteessä II a olevan 
luettelon aineista, joiden markkinoille 
saattaminen tai käyttö eläinten ruokintaan 
on kielletty, ottaen huomioon etenkin 
tieteellisen näytön, teknologian kehityksen, 
elintarvikkeita ja rehuja koskevaan 
nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt 
ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 
882/2004 mukaisen virallisen valvonnan 
tulokset.

Or. de
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Perustelu

Kiellettyjen aineiden luettelo on julkaistava käyttökelpoisten aineiden luettelon tapaan 
asetuksen liitteessä eikä erillisenä tekstinä (nykyisin päätös 2004/217).

Tarkistus 80
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa luettelon aineista, 
joiden markkinoille saattaminen tai käyttö 
eläinten ruokintaan on kielletty, ottaen 
huomioon etenkin tieteellisen näytön, 
teknologian kehityksen, elintarvikkeita ja 
rehuja koskevaan nopeaan 
tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt 
ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 
882/2004 mukaisen virallisen valvonnan 
tulokset.

2. Komissio vahvistaa liitteessä II a olevan 
luettelon aineista, joiden markkinoille 
saattaminen tai käyttö eläinten ruokintaan 
on kielletty, ottaen huomioon etenkin 
tieteellisen näytön, teknologian kehityksen, 
elintarvikkeita ja rehuja koskevaan 
nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt 
ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 
882/2004 mukaisen virallisen valvonnan 
tulokset.

Or. en

Perustelu

Kiellettyjen aineiden luettelo olisi esitettävä tärkeimpiä käyttökelpoisia aineita koskevan 
luettelon tapaan itse asetuksen liitteessä eikä erillisenä tekstinä (nykyisin päätös 2004/217).

Tarkistus 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Epäpuhtauksia koskevien raja-arvojen 

vahvistaminen
Komissio vahvistaa raja-arvot 
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valmistusmenetelmästä aiheutuvia 
epäpuhtauksia varten sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2002/32/EY 
säännösten soveltamista. Komissio ottaa 
tällöin huomioon tieteellisen näytön, 
teknologian kehityksen, elintarvikkeita ja 
rehuja koskevaan nopeaan 
tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt 
ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 
882/2004 mukaisen virallisen valvonnan 
tulokset.
Näistä toimista, joilla muutetaan tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä niitä, päätetään 29 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tarkistusta 13 muutettiin valiokunnassa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Valmistusprosessista aiheutuvia epäpuhtauksia koskevat raja-arvot vahvistetaan komission 
ehdotuksen mukaan luettelossa valmistajan vastuulla (ks. liite I). Koska nämä epäpuhtaudet 
saattavat vaikuttaa elintarvikkeiden turvallisuuteen, komission olisi vahvistettava raja-arvot 
ja lainsäädäntövallan käyttäjän olisi valvottava asiaa.

Tarkistus 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista 
säädetään kunkin rehun lisäaineen 
hyväksymisestä annetussa asetuksessa, 
täydennysrehu saa sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita enintään 100-
kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien tapauksessa 
viisinkertaisen määrän verrattuna 

Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista 
säädetään kunkin rehun lisäaineen 
hyväksymisestä annetussa asetuksessa, 
täydennysrehu saa sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita enintään 50-
kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien tapauksessa 
viisinkertaisen määrän verrattuna 
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lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa.

lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa. 
Täydennysrehua, joka sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita yli 50-kertaisen ja 
alle 100-kertaisen määrän verrattuna 
lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa, 
voidaan käyttää yksittäisessä tapauksessa 
kun eläinlääkäriä on kuultu.

Or. de

Perustelu

Tarkistusta 15 muutettiin komission kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Liian vahvapitoinen täydennysrehu saattaa johtaa lisäaineiden virheelliseen annosteluun. 
Tämä ei rajoitu pelkästään kokkidiostaatteihin ja histomonostaatteihin. Vahvempipitoisten 
täydennysrehujen käytön on oltava poikkeus ja sille on saatava eläinlääkärin suositus. Tätä 
voimakkaampia pitoisuuksia mahdollisesti sisältävien esiseosten käyttöä varten tarvitaan 
elintarvikehygieniaa koskevan asetuksen N:o 183/2005 10 artiklan nojalla laitoksen lupa. 

Tarkistus 83
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista 
säädetään kunkin rehun lisäaineen 
hyväksymisestä annetussa asetuksessa, 
täydennysrehu saa sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita enintään 100-
kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien tapauksessa 
viisinkertaisen määrän verrattuna 
lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa.

Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista 
säädetään kunkin rehun lisäaineen 
hyväksymisestä annetussa asetuksessa, 
täydennysrehu, kuten kivennäisaineita 
sisältävä nuoluämpäri, saa sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita enintään 100-
kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien tapauksessa 
viisinkertaisen määrän verrattuna 
lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa.

Or. fr
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Tarkistus 84
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista 
säädetään kunkin rehun lisäaineen 
hyväksymisestä annetussa asetuksessa, 
täydennysrehu saa sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita enintään 100-
kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien tapauksessa 
viisinkertaisen määrän verrattuna 
lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa.

Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista 
säädetään kunkin rehun lisäaineen 
hyväksymisestä annetussa asetuksessa, 
täydennysrehu saa sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita enintään 50-
kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien tapauksessa 
viisinkertaisen määrän verrattuna 
lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa. Rehun 
täydennysaineessa voidaan yksittäisissä 
tapauksissa käyttää eläinlääkärin 
suostumuksella rehun lisäaineita 
voimakkaampina pitoisuuksina, kuitenkin 
enintään 100-kertaisen määrän 
verrattuna lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa.

Or. pl

Perustelu

Esittelijä Graefe zu Baringdorf ehdottaa, että täydennysrehussa käytettävien rehun 
lisäaineiden enimmäispitoisuus lasketaan 50-kertaiseksi kun taas kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien enimmäispitoisuus pidetään viisinkertaisena ja että eläinlääkäri voi 
yksittäisessä tapauksessa antaa valmistavalle laitokselle luvan täydennysrehussa käytettävien 
lisäaineiden enimmäispitoisuuden nostamiseen laitoksen teknisten mahdollisuuksien 
mukaisesti.  Alkuperäisessä tarkistuksessa ei kuitenkaan vahvistettu, miten paljon pitoisuutta 
voidaan nostaa. Siksi ehdotetaan tarkistuksen viimeisen virkkeen muuttamista.
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Tarkistus 85
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Lisärehujen markkinoille saattaminen

Lisärehujen valmistuksessa, jakelussa ja 
käytössä noudatetaan yhteisön ohjeita, 
jotka on laadittava tämän asetuksen 
mukaisesti. Ohjeissa otetaan 
konkreettisesti huomioon lisärehujen 
koostumus, aiottu käyttö ja käyttötavat 
soveltaen asetuksen (EY) N:o 183/2005 
säännöksiä.

Or. es

Perustelu

Lisärehuilla on ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista rehuista: ne ovat koostumukseltaan 
ja käyttötavoiltaan ainutlaatuisia ja siksi niitä varten on luotava soveltuva oikeudellinen 
kehys.  Nyt kun niiden olemassaolo tunnustetaan oikeudellisesti tässä asetuksessa annettavan 
määritelmän avulla, niitä varten on luotava yhteisön ohjeet, jotka on laadittava samojen 
määräysten mukaisesti kuin muut tähän asetukseen perustuvat säännöt.

Tarkistus 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissiolla on käytettävissä 
olevan tieteellisen ja teknisen tiedon 
perustella syytä uskoa, että tietyn rehun 
käyttö ei ehkä täytä aiottua erityistä 
ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se 
saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten 
terveyteen, ihmisten terveyteen, 

4. Jos 29 artiklassa tarkoitetulla 
komitealla on käytettävissä olevan 
tieteellisen ja teknisen tiedon perustella 
syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei 
ehkä täytä aiottua erityistä 
ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se 
saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten 
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ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, 
komissio lähettää asiakirja-aineiston ja 
arviointipyynnön Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle, 
jäljempänä ’viranomainen’, kolmen 
kuukauden kuluessa. Viranomainen 
antaa lausunnon kuuden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Tätä määräaikaa pidennetään, jos 
viranomainen pyytää hakijalta 
lisätietoja.

terveyteen, ihmisten terveyteen, 
ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, 
komissio lähettää 29 artiklassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn 
mukaisesti asiakirja-aineiston ja 
arviointipyynnön Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle, 
jäljempänä ’viranomainen’, kolmen 
kuukauden kuluessa.  Viranomainen 
antaa lausunnon kuuden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Tätä määräaikaa pidennetään, jos 
viranomainen pyytää hakijalta
lisätietoja.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 87
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissiolla on käytettävissä olevan 
tieteellisen ja teknisen tiedon perustella 
syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei 
ehkä täytä aiottua erityistä 
ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se 
saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten 

4. Jos 29 artiklassa tarkoitetulla 
komitealla on käytettävissä olevan 
tieteellisen ja teknisen tiedon perustella 
syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei 
ehkä täytä aiottua erityistä 
ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se 
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terveyteen, ihmisten terveyteen, 
ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, 
komissio lähettää asiakirja-aineiston ja 
arviointipyynnön Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle, 
jäljempänä ’viranomainen’, kolmen 
kuukauden kuluessa. Viranomainen antaa 
lausunnon kuuden kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta. Tätä 
määräaikaa pidennetään, jos viranomainen 
pyytää hakijalta lisätietoja.

saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten 
terveyteen, ihmisten terveyteen, 
ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, 
komissio lähettää 29 artiklassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn mukaisesti asiakirja-
aineiston ja arviointipyynnön Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle, 
jäljempänä ’viranomainen’, kolmen 
kuukauden kuluessa.  Viranomainen antaa 
lausunnon kuuden kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta. Tätä 
määräaikaa pidennetään, jos viranomainen 
pyytää hakijalta lisätietoja.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksella 16 pyritään siihen, että kullakin jäsenvaltiolla on oikeus lähettää 
asiakirja-aineistoa tietystä ravitsemustarkoituksesta.

EU:n laajuisen yhdenmukaistamisen ja sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot 
osallistuvat vuoropuheluun ennen kuin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 
käsittelee aineistoa, jäsenvaltioiden olisi voitava antaa suositus asian jättämisestä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen käsiteltäväksi. Lopullinen päätös asian jättämisestä 
kuulukoon kuitenkin elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

Tarkistus 88
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun rehua tarjotaan myyntiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
97/7/EY tarkoitetuilla 
etäviestintävälineillä, tässä asetuksessa 
vaadittujen pakollisten merkintätietojen on 
oltava nähtävissä etäkauppaan liittyvässä 
aineistossa.

3.  Kun rehua tarjotaan myyntiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
97/7/EY tarkoitetuilla 
etäviestintävälineillä, tässä asetuksessa 
vaadittujen pakollisten merkintätietojen on 
oltava nähtävissä etäkauppaan liittyvässä 
aineistossa tai niiden on oltava saatavilla 
muussa soveltuvassa välineessä.
Jäljempänä 15 artiklan d, e ja f 
alakohdassa ja 17 artiklan d ja e 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat sitovia 
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vasta toimittamisen jälkeen.

Or. es

Perustelu

Etämyynnissä rehut myydään jo ennen niiden valmistamista, joten kaikki merkintöjä koskevat 
yksityiskohdat (kuten eränumero, nettopaino tai viimeinen käyttöpäivä) eivät ole tiedossa 
kaupantekohetkellä. Koska rehujen koostumus voi muutoinkin muuttua monien eri tekijöiden 
vuoksi, sen koostumuksesta ei voida antaa yksityiskohtaisia tietoja, paitsi jos myyjä ja ostaja 
ovat sopineet koostumuksesta erikseen sopimuksella. 

Tarkistus 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun rehua tarjotaan myyntiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
97/7/EY tarkoitetuilla 
etäviestintävälineillä, tässä asetuksessa 
vaadittujen pakollisten merkintätietojen on 
oltava nähtävissä etäkauppaan liittyvässä 
aineistossa.

3.  Kun rehua tarjotaan myyntiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
97/7/EY tarkoitetuilla 
etäviestintävälineillä, tässä asetuksessa 
vaadittujen pakollisten merkintätietojen on 
oltava nähtävissä etäkauppaan liittyvässä 
tietoaineistossa tai niiden on oltava 
saatavilla muussa soveltuvassa välineessä.
Jäljempänä 15 artiklan d, e ja f 
alakohdassa ja 17 artiklan d ja e 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat joka 
tapauksessa sitovia vasta rehun 
toimittamisen jälkeen.

Or. de

Perustelu

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 
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Zusammensetzung vereinbart.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehun valmistaja vastaa 
merkintätiedoista ja varmistaa niiden 
esittämisen ja sisällön 
paikkansapitävyyden.

1. Ensimmäisestä markkinoille 
saattamisesta vastaava henkilö vastaa 
merkintätiedoista ja varmistaa niiden 
esittämisen ja sisällön 
paikkansapitävyyden.

Or. de

Perustelu

Ensimmäisen markkinoille saattamisen periaate on tässä soveltuvampi, koska se pätee myös 
maahantuotuihin rehuihin, joista on elintarvikkeita koskevan perusasetuksen (asetus (EY) N:o 
178/2002) 17, 18 ja 20 artiklan nojalla vastuussa maahantuoja eikä valmistaja.

Tarkistus 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille.

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille. Tämän 
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ajankohdan jälkeen kuluttajilla on oikeus 
saada toimivaltaiselta viranomaiselta 
yhteenveto perusteluista taikka jos heillä 
on perusteltua syytä epäillä, että väittämä 
on harhaanjohtava, pyytää viranomaista 
hankkimaan valmistajalta perustelut 
väittämälle.

Or. de

Perustelu

Tarkistusta 18 muutettiin valiokunnassa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Mainostekstien ja väittämien on oltava todennettavissa. Lienee asianmukaista, että tällaisten 
väittämien tieteellisiä perusteluja ei tarvitse esittää automaattisesti vaan vasta toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä.  Kuluttajien on kuitenkin voitava saada riittävä näyttö 
viranomaisilta taikka pyytää viranomaisia hankkimaan näyttö valmistajalta.

Tarkistus 92
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille.

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen, jonka tieteellinen 
todenperäisyys on tarkastettava, avulla
Tieteellisen vahvistuksen on oltava 
saatavilla silloin, kun rehu asetetaan 
markkinoille. Komissio laatii 
asianmukaisen tieteellisen laadun ja 
yhtenäisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ohjeet tieteellistä 
vahvistusta ja sen dokumentointia varten. 
Ohjeissa on käsiteltävä myös menettelyä, 
jota toimivaltaiset valvontaviranomaiset 
soveltavat arvioidessaan tieteellistä 
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vahvistusta, kun ne harjoittavat 
valvontaa. Ohjeet laaditaan 29 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä soveltaen.

Or. es

Perustelu

Komission olisi avoimuuden lisäämiseksi laadittava ehdottomasti ohjeet, joissa vahvistetaan, 
mihin rehuainetta koskevat väittämät voivat tukeutua. Yhteismarkkinoiden toiminnan kannalta 
olisi erittäin epätarkoituksenmukaista, että tieteellisen vahvistuksen tulkinta ja käsittely 
jätettäisiin pelkästään jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille (jotka ovat usein alue- tai 
paikallisviranomaisia).

Tarkistus 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille.

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen, jonka tieteellinen 
todenperäisyys on tarkastettava, avulla 
Tieteellisen vahvistuksen on oltava 
saatavilla silloin, kun rehu asetetaan 
markkinoille. Komissio laatii 
asianmukaisen tieteellisen laadun ja 
yhtenäisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ohjeet tieteellistä 
vahvistusta ja sen dokumentointia varten. 
Ohjeissa on käsiteltävä myös menettelyä, 
jota toimivaltaiset valvontaviranomaiset 
soveltavat arvioidessaan tieteellistä 
vahvistusta, kun ne harjoittavat 
valvontaa. Ohjeet laaditaan 29 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä soveltaen.



AM\735898FI.doc 43/99 PE409.742v01-00

FI

Or. de

Perustelu

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 
vorbehaltenen 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 Perustelu gefordert. Mit dem Ziel der Transparenz 
ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche Perustelu 
von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln (sowohl für die 
Perustelu selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig für das
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Perustelu allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
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tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille. 

tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille. 
Kuluttajilla on oikeus saada 
toimivaltaiselta viranomaiselta vahvistus 
sille, että väittämän todenperäisyydelle on 
annettu tieteellinen vahvistus.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 95
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille.

(b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille.
Kuluttajilla on oikeus saada 
toimivaltaiselta viranomaiselta vahvistus 
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sille, että väittämälle on annettu 
tieteellinen vahvistus.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksella 18 pyritään antamaan asiakkaille oikeus hankkia toimivaltaiselta 
viranomaiselta tieteellinen vahvistus väittämille.

Tieteellinen vahvistus on kuitenkin useimmissa tapauksissa etenkin kotieläimien pitäjille liian
tekninen ja se edellyttää kalliita tutkimuksia. Lisäksi siihen sovelletaan usein teollis- ja 
tekijänoikeuksien vuoksi luottamuksellisuutta. 
Siksi toimivaltaisen viranomaisen on asiakkaan pyynnöstä vahvistettava, että merkinnästä 
vastaava henkilö on esittänyt viranomaiselle tieteellisen vahvistuksen väitteelleen.

Tarkistus 96
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Jos väittämä tukeutuu tai voi 
tukeutua asetuksen (EY) N:o 1831/2003 
liitteessä I tarkoitettujen funktionaalisten 
ryhmien mukaiseen lisäaineen 
toimintaan, lisäaineen esiintyminen 
vaikuttavassa pitoisuudessa katsotaan 
riittäväksi perusteluksi väittämän 
todenperäisyydelle.  Jos toimintaa koskeva 
väite perustuu johonkin muuhun tekijään 
kuin lisäaineeseen, väittämän tieteellinen 
vahvistus arvioidaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä 
rehun lisäaineiden arvioinnin ja 
hyväksymisen osalta 25 päivänä 
huhtikuuta annetun komission asetuksen 
(EY) N:o 429/20081 mukaisesti. 
1 EUVL. L 133, 22.5.2008, S. 1.
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Or. es

Perustelu

Lisäaineita koskevat ja rehuaineeseen tukeutuvat väittämät olisi sallittava ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ne – sekä turvallisuutta ja vaikuttavuutta koskevat tiedot – perustellaan siten 
kuin lisäaineiden yhteydessä edellytetään. Jos väittämä tukeutuu lisäaineeseen, jota on 
soveltuvana pitoisuutena kyseisessä rehussa, väitteelle ei tarvita muuta tieteellistä 
vahvistusta.

Tarkistus 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Jos väittämä tukeutuu tai voi 
tukeutua asetuksen (EY) N:o 1831/2003 
liitteessä I tarkoitettujen funktionaalisten 
ryhmien mukaiseen lisäaineen 
toimintaan, lisäaineen esiintyminen 
vaikuttavassa pitoisuudessa katsotaan 
riittäväksi perusteluksi väittämän 
todenperäisyydelle.  Jos toimintaa koskeva 
väite perustuu johonkin muuhun tekijään 
kuin lisäaineeseen, väittämän tieteellinen 
vahvistus arvioidaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä 
rehun lisäaineiden arvioinnin ja 
hyväksymisen osalta 25 päivänä 
huhtikuuta annetun komission asetuksen 
(EY) N:o 429/20081 mukaisesti. 

EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1.

Or. de
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Perustelu

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 
vorbehaltenen 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 Perustelu gefordert. Mit dem Ziel der Transparenz 
ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche Perustelu 
von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln (sowohl für die 
Perustelu selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig für das 
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Perustelu allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravinnonsaannin optimointia ja 
fysiologisen tilan tukemista tai turvaamista 
koskevat väittämät ovat sallittuja, jos ne 
eivät perustu farmakologiseen tai 
immunologiseen vaikutukseen.

2. Ravinnonsaannin optimointia ja 
fysiologisen tilan tukemista tai turvaamista 
koskevat väittämät ovat sallittuja.

Or. de
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Perustelu

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 
vorbehaltenen 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 Perustelu gefordert. Mit dem Ziel der Transparenz 
ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche Perustelu 
von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln (sowohl für die 
Perustelu selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig für das 
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Perustelu allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pakolliset merkintätiedot 
kokonaisuudessaan on esitettävä 
näkyvästi, selvästi ja pysyvästi helposti 
havaittavassa paikassa pakkauksessa tai 
säiliössä tai siihen kiinnitetyssä etiketissä
vähintään yhdellä sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä, jossa rehu saatetaan 
markkinoille.

1. Kun rehualan yritys myy rehua, 
pakolliset merkintätiedot on toimitettava 
asiakkaalle parhaiten soveltuvalla tavalla.
Ne on esitettävä selvästi ja helppotajuisesti 
vähintään yhdellä sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä, jossa rehu saatetaan 
markkinoille.
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Or. de

Perustelu

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 vermittelten 
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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 100
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pakolliset merkintätiedot 
kokonaisuudessaan on esitettävä 
näkyvästi, selvästi ja pysyvästi helposti 
havaittavassa paikassa pakkauksessa tai 
säiliössä tai siihen kiinnitetyssä etiketissä
vähintään yhdellä sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä, jossa rehu saatetaan 
markkinoille.

1. Kun rehualan yritys myy rehua, 
pakolliset merkintätiedot on toimitettava 
asiakkaalle soveltuvalla tavalla. Ne on 
esitettävä selvästi ja helppotajuisesti 
vähintään yhdellä sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä, jossa rehu saatetaan 
markkinoille.

Or. es

Perustelu

Kun rehua myydään taholle, joka ei ole rehualan yritys (vaikkapa yksityishenkilölle), tiedot 
olisi esitettävä pakkauksessa. Ammattimaisessa kaupassa (jota käyvät rehualan yritykset) 
tämä ei tietenkään olisi tarpeen. Tällöin tiedot voidaan esittää etiketissä parhaiten 
soveltuvalla tavalla.
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Tarkistus 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pakolliset merkintätiedot 
kokonaisuudessaan on esitettävä näkyvästi, 
selvästi ja pysyvästi helposti havaittavassa 
paikassa pakkauksessa tai säiliössä tai 
siihen kiinnitetyssä etiketissä vähintään 
yhdellä sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä, jossa rehu saatetaan markkinoille.

1. Pakolliset merkintätiedot 
kokonaisuudessaan on esitettävä näkyvästi, 
selvästi ja pysyvästi helposti havaittavassa 
paikassa pakkauksessa tai säiliössä tai 
siihen kiinnitetyssä etiketissä tai 
tarvittaessa erillisenä liitteenä vähintään 
yhdellä sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä, jossa rehu saatetaan markkinoille.

Or. de

Perustelu

Näin varmistetaan yhdenmukaisuus 14 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 102
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pakolliset merkintätiedot 
kokonaisuudessaan on esitettävä näkyvästi, 
selvästi ja pysyvästi helposti havaittavassa 
paikassa pakkauksessa tai säiliössä tai 
siihen kiinnitetyssä etiketissä vähintään 
yhdellä sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä, jossa rehu saatetaan markkinoille.

1. Pakolliset merkintätiedot 
kokonaisuudessaan on esitettävä näkyvästi, 
selvästi ja pysyvästi helposti havaittavassa 
paikassa pakkauksessa tai säiliössä tai 
siihen kiinnitetyssä etiketissä tai – mikäli 
se on vallitseva käytäntö – erillisenä 
liitteenä vähintään yhdellä sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä, jossa rehu saatetaan 
markkinoille.

Or. pl
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Tarkistus 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pakollisten merkintätietojen on oltava 
helposti tunnistettavissa eivätkä muut 
tiedot saa peittää niitä. Niiden on oltava 
väriltään, tekstityypiltään ja kooltaan 
sellaiset, että mikään osa tiedoista ei jää 
piiloon tai korostu, ellei tällaisella 
vaihtelulla haluta kiinnittää huomiota 
turvalausekkeisiin.

2. Kun rehua myydään jollekin muulle 
taholle kuin rehualan yritykselle, 
pakolliset merkintätiedot 
kokonaisuudessaan on esitettävä 
näkyvästi, selvästi ja pysyvästi helposti 
havaittavassa paikassa pakkauksessa tai 
säiliössä tai siihen kiinnitetyssä etiketissä 
tai erillisenä liitteenä vähintään yhdellä 
sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa 
rehu saatetaan markkinoille. Pakollisten 
merkintätietojen on oltava helposti 
tunnistettavissa eivätkä muut tiedot saa 
peittää niitä. Niiden on oltava väriltään, 
tekstityypiltään ja kooltaan sellaiset, että 
mikään osa tiedoista ei jää piiloon tai 
korostu, ellei tällaisella vaihtelulla haluta 
kiinnittää huomiota turvalausekkeisiin.

Or. de

Perustelu

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 vermittelten 
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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 104
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pakollisten merkintätietojen on oltava 
helposti tunnistettavissa eivätkä muut 
tiedot saa peittää niitä. Niiden on oltava 
väriltään, tekstityypiltään ja kooltaan 
sellaiset, että mikään osa tiedoista ei jää 
piiloon tai korostu, ellei tällaisella 
vaihtelulla haluta kiinnittää huomiota 
turvalausekkeisiin.

2. Kun rehua myydään jollekin muulle 
taholle kuin rehualan yritykselle, 
pakolliset merkintätiedot 
kokonaisuudessaan on esitettävä 
näkyvästi, selvästi ja pysyvästi helposti 
havaittavassa paikassa pakkauksessa tai 
säiliössä tai siihen kiinnitetyssä etiketissä 
tai erillisenä liitteenä sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä, jossa rehu saatetaan 
markkinoille. Pakollisten merkintätietojen 
on oltava helposti tunnistettavissa eivätkä 
muut tiedot saa peittää niitä. Niiden on 
oltava väriltään, tekstityypiltään ja 
kooltaan sellaiset, että mikään osa tiedoista 
ei jää piiloon tai korostu, ellei tällaisella 
vaihtelulla haluta kiinnittää huomiota 
turvalausekkeisiin.

Or. es

Perustelu

Katso 14 artiklan 1 kohtaan tehty perustelu.

Tarkistus 105
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarkempia ohjeita 1 ja 2 kohdassa 
säädetyistä vaatimuksista voidaan antaa 26 
artiklassa tarkoitetuissa yhteisön ohjeissa.

3. Tarkempia ohjeita 1 ja 2 kohdassa 
säädetyistä vaatimuksista voidaan antaa 26 
artiklassa tarkoitetuissa yhteisön ohjeissa. 
Ohjeissa on ilmoitettava konkreettisesti, 
millaisessa muodossa etiketissä 
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ilmoitettavat tiedot on annettava.

Or. es

Perustelu

Komission on hyväksyttävä hyviä merkintäkäytänteitä koskevat ohjeet 29 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, ellei
valmistaja katso kyseisten tietojen olevan 
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen 
teollis- ja tekijänoikeuksia;

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava ostajalle määrällistä koostumusta 
koskevat tarkat tiedot rehun todellisen 
valmistuskaavan mukaisesti. Tätä ei 
sovelleta rehuaineisiin, joiden paino-
osuus rehuseoksesta on enintään 2 
prosenttia, jos valmistaja katsoo kyseisten 
tietojen olevan kaupallisesti arkaluonteisia 
ja kykenee osoittamaan, että tietojen 
luovuttaminen loukkaisi sen teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

Or. de

Perustelu

Tarkistusta 22 muutettiin valiokunnassa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Valmistajien mukaan teollis- ja tekijänoikeudet ovat relevantteja ainoastaan sellaisten 
mikrokomponenttien yhteydessä, joiden osuus rehuseoksesta jää alle kahden prosentin. 
Nykyisin sovellettavassa asetuksessa suotu +/- 15 prosentin toleranssi antaa valmistajalle 
liikkumavaraa etikettejä painettaessa (a priori). Kysyntävaiheessa (a posteriori) tarkka 
koostumus on kuitenkin tiedossa, joten joustavuutta ei enää tarvita.
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Tarkistus 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, ellei 
valmistaja katso kyseisten tietojen olevan 
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi 
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen 
teollis- ja tekijänoikeuksia;

b) avoin ilmoitus annetaan viidestä 
painonsa perusteella merkittävimmästä 
rehun ainesosasta. Jos ne eivät muodosta 
yhdessä 80 prosenttia painosta, avoin 
ilmoitus annetaan niin monesta muusta 
rehun ainesosasta, että 80 prosenttia 
painosta tulee katetuksi. Jotta valmistajan 
teollis- ja tekijänoikeuksia ei loukattaisi, 
hänen ei perustelluissa tapauksissa 
tarvitse antaa tietoja rehuaineista, joiden 
paino-osuus jää alle kolmen prosentin. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla on missä 
vaiheessa tahansa oikeus saada tiedot 
kaikkien rehuaineiden tarkoista paino-
osuuksista.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella päästään käytännölliseen ja kuluttajaystävälliseen sääntelyyn. 
Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja pätee ainoastaan mikrokomponentteihin, jotka 
muodostavat alle kolme prosenttia rehun painosta.

Tarkistus 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 

b) avoin ilmoitus annetaan neljästä 
painonsa perusteella merkittävimmästä 
rehun ainesosasta. Jos ne eivät muodosta 
yhdessä 70 prosenttia painosta, avoin 
ilmoitus annetaan niin monesta muusta 
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koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, ellei 
valmistaja katso kyseisten tietojen olevan 
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi 
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen 
teollis- ja tekijänoikeuksia;

rehun ainesosasta, että 70 prosenttia 
painosta tulee katetuksi. Jotta valmistajan 
teollis- ja tekijänoikeuksia ei loukattaisi, 
hänen ei perustelluissa tapauksissa 
tarvitse antaa tietoja rehuaineista, joiden 
paino-osuus jää alle kolmen prosentin. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla on missä 
vaiheessa tahansa oikeus saada tiedot 
kaikkien rehuaineiden tarkoista paino-
osuuksista.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella päästään käytännölliseen ja kuluttajaystävälliseen sääntelyyn. 
Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja pätee ainoastaan mikrokomponentteihin, jotka 
muodostavat alle kolme prosenttia rehun painosta.

Tarkistus 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla - 2 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, ellei 
valmistaja katso kyseisten tietojen olevan 
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi 
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen 
teollis- ja tekijänoikeuksia;

b) avoin ilmoitus annetaan neljästä 
painonsa perusteella merkittävimmästä 
rehun ainesosasta. Jos ne eivät muodosta 
yhdessä 60 prosenttia painosta, avoin 
ilmoitus annetaan niin monesta muusta 
rehun ainesosasta, että 60 prosenttia 
painosta tulee katetuksi. Jotta valmistajan 
teollis- ja tekijänoikeuksia ei loukattaisi, 
hänen ei perustelluissa tapauksissa 
tarvitse antaa tietoja rehuaineista, joiden 
paino-osuus jää alle kolmen prosentin. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla on missä 
vaiheessa tahansa oikeus saada tiedot 
kaikkien rehuaineiden tarkoista paino-
osuuksista.

Or. de
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Perustelu

Ehdotetulla muutoksella päästään käytännölliseen ja kuluttajaystävälliseen sääntelyyn. 
Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja pätee ainoastaan mikrokomponentteihin, jotka 
muodostavat alle kolme prosenttia rehun painosta.

Tarkistus 110
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, ellei valmistaja 
katso kyseisten tietojen olevan
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi 
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen
teollis- ja tekijänoikeuksia;

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, elleivät kyseiset 
tiedot ole kaupallisesti arkaluonteisia, 
minkä vuoksi tietojen luovuttaminen 
loukkaisi direktiivin 2004/48/EY mukaisia 
teollis- ja tekijänoikeuksia;

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajan oikeutta saada lisätietoja rehun koostumuksesta käsiteltäisiin 
asianmukaisesti, valmistajalle myönnettävää poikkeusta olla antamatta lisätietoja rehun 
koostumuksesta on tarkasteltava direktiivin 2004/48/EY ja etenkin sen 8 artiklan perusteella. 
Tämä lähestymistapa vastaa täydellisesti johdanto-osan 19 kappaleessa ilmoitettua komission 
pyrkimystä, että asiakkaiden tiedonsaantioikeuksien ja alan asianmukaisen suojan 
säilyttämistä koskevien vaatimusten välille on löydettävä tasapaino. 



AM\735898FI.doc 57/99 PE409.742v01-00

FI

Tarkistus 111
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio vahvistaa 2 kohdan b 
alakohtaa varten 
täytäntöönpanomääräykset, joissa 
edellytetään, että: 
– rehujen käyttäjä voi saada lisätietoja 
koostumuksesta, ja
– valmistaja voidaan vapauttaa tietojen 
ilmoittamisvelvollisuudesta.
Näistä toimista, joilla muutetaan tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä niitä, päätetään 29 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta maanviljelijöiden vaatimuksia saada lisätietoja rehun koostumuksesta käsiteltäisiin 
asianmukaisesti samalla kun rehujen valmistajille taataan riittävä osaamisen suoja, 
artiklassa annettujen säännösten soveltamiseen on liitettävä tiettyjä ehtoja, jotka on 
vahvistettava komiteamenettelyssä ja Euroopan parlamentin valvonnassa. Tarkistus vastaa 
täydellisesti johdanto-osan 19 kappaletta.

Tarkistus 112
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi 
tarvitaan ehdot, joiden nojalla valmistaja 
voidaan vapauttaa velvoitteesta antaa 
rehun koostumusta koskevia tietoja 
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asiakkaalle, ja nämä ehdot on laadittava 
29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. 

Or. it

Perustelu

Al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla possibilità di 
ricevere informazioni aggiuntive sulla composizione del mangime, il diritto di rifiuto 
concesso al produttore deve essere vincolato a determinate condizioni, che devono essere 
adottate secondo la procedura di comitatologiacon lo scrutinio del Parlamento Europeo.

Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 113
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, ellei valmistaja 
katso kyseisten tietojen olevan 
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi 
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen 
teollis- ja tekijänoikeuksia;

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava ostajalle määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden;

Or. de
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Perustelu

Ehdotettu säännös antaa ostajalle oikeuden tietoihin ja myyjä saa – +/- 15 prosentin 
tarkkuuden ansiosta – asianmukaisen suojan liikesalaisuuksilleen rehun koostumuksen ja 
merkintöjen yhteydessä. Ostajan oikeuksia ei pidä kuitenkaan rajoittaa enempää. Tietojen 
antamisen ei pitäisi olla pelkästään myyjän harkinnassa. Siksi virkkeen loppu olisi 
poistettava.

Tarkistus 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, ellei valmistaja 
katso kyseisten tietojen olevan 
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi 
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen 
teollis- ja tekijänoikeuksia;

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden;

Or. de

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 6. joulukuuta 2006 antamassaan tuomiossa, että 
määrätietojen antaminen 15 prosentin tarkkuudella on oikein. Tämä 15 prosentin säännös 
antaa valmistajalle liikkumavaraa tuotannossa, ja hänen ei tarvitse ilmoittaa koostumusta 
täydellisesti. Tämän 15 prosentin tarkkuuden hyväksyminen, samalla kun tietojen antamisesta 
kieltäydytään, ei ole enää kuluttajan etujen mukaista. Tämä kohta on poistettava.
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Tarkistus 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
antaa 2 kohdan b alakohdan mukaiset 
määrällistä koostumusta koskevat tiedot 
pyynnöstä kuluttajille, jotka ovat 
perustelleet pyyntönsä, jos viranomaiset 
katsovat valmistajien ja kuluttajien 
perusteltuja etuja harkittuaan, että 
tietojen edelleen toimittaminen on oikein. 
Viranomaiset voivat tarvittaessa edellyttää 
salassapitolupauksen allekirjoittamista 
tietojen edelleen toimittamisen ehtona.  

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tekstiä ja se perustuu valiokunnassa ja komission kanssa 
käytyihin keskusteluihin.

Rehuaineita koskeva avoin ilmoitus on varmistettava siten, että tietojen on oltava saatavilla 
kun epäilyyn on aihetta.

Tarkistus 116
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

19 artikla 19 artikla

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on 
ilmoitettava maksuton puhelinnumero, 
josta asiakas saa seuraavat pakollisiin 
merkintöihin kuulumattomat tiedot:

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on 
ilmoitettava merkinnöistä vastaavaan 
henkilöön tehtävää yhteydenottoa varten 
maksuttomia tietolähteitä (esimerkiksi 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
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internetosoite), joista asiakas saa seuraavat 
pakollisiin merkintöihin kuulumattomat 
tiedot:

Or. pl

Perustelu

Maksutonta puhelinnumeroa on pidettävä yhtenä lisämahdollisuutena, jonka avulla kuluttaja 
voi saada lisätietoja tuotteen koostumuksesta. Etenkään pk-yritykset eivät kykene tarjoamaan 
tällaista lisäpalvelua 23 virallisella kielellä, eli järjestämään puhelinpäivystystä, josta saa 
tietoja kovinkin yksityiskohtaisista aiheista.  Siksi merkinnöistä vastaavan henkilön on voitava 
valita ilmoittamistapa, esimerkiksi, puhelin, posti tai internet. 

Tarkistus 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on 
ilmoitettava maksuton puhelinnumero, 
josta asiakas saa seuraavat pakollisiin 
merkintöihin kuulumattomat tiedot:

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on 
ilmoitettava merkinnöistä vastaavaan 
henkilöön tehtävää yhteydenottoa varten 
luodusta maksuttomasta 
mahdollisuudesta (esimerkiksi 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
internetosoite), josta asiakas saa seuraavat 
pakollisiin merkintöihin kuulumattomat 
tiedot:

Or. de

Perustelu

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 
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Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 118
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on 
ilmoitettava maksuton puhelinnumero, 
josta asiakas saa seuraavat pakollisiin 
merkintöihin kuulumattomat tiedot:

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on 
ilmoitettava merkinnöistä vastaavaan 
henkilöön tehtävää yhteydenottoa varten 
luodusta maksuttomasta 
mahdollisuudesta (esimerkiksi 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
internetosoite), josta asiakas saa seuraavat 
pakollisiin merkintöihin kuulumattomat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä a ja b alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on ilmoitettava sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeutta olla antamatta 
tietoja, jotka ovat taloudellisesti 
arkaluonteisia tai joiden ilmoittaminen 
saattaisi loukata teollis- ja 
tekijänoikeuksia.

Or. de

Perustelu

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 weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z. B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 120
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä a ja b alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on ilmoitettava sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeutta olla antamatta 
tietoja, jotka ovat taloudellisesti 
arkaluonteisia tai joiden ilmoittaminen 
saattaisi loukata teollis- ja 
tekijänoikeuksia.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 121
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos haitallisten aineiden pitoisuus 
rehussa ylittää direktiivin 2002/32/EY 
mukaisesti sallitut määrät, rehun 
merkintöihin on sisällyttävä 15, 16, 17 ja 
18 artiklassa vaadittujen tietojen lisäksi 
maininta ”rehu sisältää … (haitallisen 
aineen nimi / haitallisten aineiden nimet 
direktiivin 2002/32/EY liitteen I 
mukaisesti) yli sallitun enimmäismäärän 
– ainoastaan hyväksyttyjä 
puhdistuskäsittelylaitoksia varten”.
Kyseisten laitosten on oltava asetuksen 
(EY) N:o 183/2005 10 artiklan 2 tai 3 
kohdan perusteella hyväksyttyjä.

1. Sellaisen rehun, jota varten ei ole 
liitteessä VI a tarkoitettua lakisääteistä 
eurooppalaista eritelmää, merkintöihin on 
sisällyttävä 15, 16, 17 ja 18 artiklassa 
vaadittujen tietojen lisäksi merkintä, joka 
vastaa tässä liitteessä vahvistettuja 
vaatimuksia. 

Or. es

Perustelu

Jotta rehuja koskevia turvallisuusstandardeja noudatettaisiin normaalitapauksissa, on syytä 
huolehtia, että kaikki rehuiksi katsottavat tuotteet täyttävät rehuista annetut säännökset. 
Asetuksen 20 artiklan soveltamisalan rajaaminen tuotteisiin, jotka ylittävät direktiivissä 
2002/32/EY määritellyn haitallisen aineen enimmäispitoisuuden, voi johtaa siihen, että 
säännökseen ei sisällytetä tulevia rehuja koskevia turvallisuusstandardeja, joiden 
oikeusperustana on joku muu säädös kuin direktiivi 2002/32/EY. 

Tarkistus 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos haitallisten aineiden pitoisuus rehussa 
ylittää direktiivin 2002/32/EY mukaisesti 
sallitut määrät, rehun merkintöihin on 
sisällyttävä 15, 16, 17 ja 18 artiklassa 

1. Jos rehu ei vastaa liitteessä IV a olevia 
määräyksiä, sen merkintöihin on 
sisällyttävä 15, 16, 17 ja 18 artiklassa 
vaadittujen tietojen lisäksi 



PE409.742v01-00 66/99 AM\735898FI.doc

FI

vaadittujen tietojen lisäksi maininta ”rehu 
sisältää … (haitallisen aineen nimi / 
haitallisten aineiden nimet direktiivin 
2002/32/EY liitteen I mukaisesti) yli 
sallitun enimmäismäärän – ainoastaan 
hyväksyttyjä puhdistuskäsittelylaitoksia 
varten”. Kyseisten laitosten on oltava 
asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan 
2 tai 3 kohdan perusteella hyväksyttyjä.

merkintäelementit, jotka on vahvistettu 
liitteessä IV a.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin, kun saastumista on tarkoitus 
vähentää tai se on tarkoitus poistaa 
puhdistamalla, saastuneen rehun 
merkintänä on oltava ”rehu sisältää … 
(haitallisen aineen nimi / haitallisten 
aineiden nimet direktiivin 2002/32/EY 
liitteen I mukaisesti) yli sallitun 
enimmäismäärän – voidaan käyttää 
rehuna ainoastaan asianmukaisesti 
puhdistettuna”.

2. Komissio voi muuttaa liitettä VI a, jotta 
se vastaisi standardien kehittämistä 
koskevan lainsäädäntötyön edistymistä.

Or. de
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 124
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin, kun saastumista on tarkoitus 
vähentää tai se on tarkoitus poistaa 
puhdistamalla, saastuneen rehun 
merkintänä on oltava ”rehu sisältää … 
(haitallisen aineen nimi / haitallisten 
aineiden nimet direktiivin 2002/32/EY 
liitteen I mukaisesti) yli sallitun 
enimmäismäärän – voidaan käyttää 
rehuna ainoastaan asianmukaisesti 
puhdistettuna”.

2. Komissio voi muuttaa liitettä VI a
mukauttaakseen sitä lakisääteisten 
vaatimusten uusien standardien 
kehittymiseen.

Or. es

Perustelu

Jotta rehuja koskevia turvallisuusstandardeja noudatettaisiin normaalitapauksissa, on syytä 
huolehtia, että kaikki rehuiksi katsottavat tuotteet täyttävät rehuista annetut säännökset. 
Asetuksen 20 artiklan soveltamisalan rajaaminen tuotteisiin, jotka ylittävät direktiivissä 
2002/32/EY määritellyn haitallisen aineen enimmäispitoisuuden, voi johtaa siihen, että 
säännökseen ei sisällytetä tulevia rehuja koskevia turvallisuusstandardeja, joiden 
oikeusperustana on joku muu säädös kuin direktiivi 2002/32/EY. 
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Tarkistus 125
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 15 artiklan c–e kohdassa ja 16 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei 
vaadita, jos ostaja on ennen kutakin 
ostotapahtumaa kirjallisesti ilmoittanut, 
ettei hän vaadi näitä tietoja. Ostotapahtuma 
voi käsittää useita lähetyksiä.

1. Edellä 15 artiklan c ja d kohdassa ja 16 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei 
vaadita, jos ostaja on ennen kutakin 
ostotapahtumaa kirjallisesti ilmoittanut, 
ettei hän vaadi näitä tietoja.  
Ostotapahtuma voi käsittää useita 
lähetyksiä.

Or. en

Perustelu

Poikkeussääntelyä ei pitäisi soveltaa 15 artiklan e kohtaan, sillä rehujen käyttäjät tarvitsevat 
kiinteiden tuotteiden yhteydessä tietoja massayksiköinä ilmoitettavasta nettomassasta ja 
nestemäisten tuotteiden yhteydessä tietoja nettomassasta tai nettotilavuudesta.

Tarkistus 126
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen 15 artiklan c–e
alakohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen ilmoittaminen ei ole 
pakollista sellaisten rehuaineiden osalta, 
jotka eivät säilöntäaineita tai säilörehun 
lisäaineita lukuun ottamatta sisällä rehun 
lisäaineita ja joita rehualan toimija 
valmistaa ja toimittaa käyttäjälle 
käytettäväksi rehun alkutuotannossa tämän 
omalla tilalla asetuksen (EY) N:o 183/2005 
5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 183/2005 liitteen I soveltamista.

3. Tämän asetuksen 15 artiklan c ja d 
alakohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen ilmoittaminen ei ole 
pakollista sellaisten rehuaineiden osalta, 
jotka eivät säilöntäaineita tai säilörehun 
lisäaineita lukuun ottamatta sisällä rehun 
lisäaineita ja joita rehualan toimija 
valmistaa ja toimittaa käyttäjälle 
käytettäväksi rehun alkutuotannossa tämän 
omalla tilalla asetuksen (EY) N:o 183/2005 
5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 183/2005 liitteen I soveltamista.
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Or. en

Perustelu

Poikkeussääntelyä ei pitäisi soveltaa 15 artiklan e kohtaan, sillä rehujen käyttäjät tarvitsevat 
kiinteiden tuotteiden yhteydessä tietoja massayksiköinä ilmoitettavasta nettomassasta ja 
nestemäisten tuotteiden yhteydessä tietoja nettomassasta tai nettotilavuudesta.

Tarkistus 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun on kyse enintään kunkin eläinlajin 
päiväannoksen suuruisista määristä
lemmikkieläinten ruokaa, joka myydään 
useita säiliöitä käsittävissä pakkauksissa, 
15 artiklan b, c ja f alakohdassa ja 17 
artiklan 1 kohdan c, e ja f alakohdassa 
tarkoitetut tiedot voidaan merkitä jokaisen 
säiliön sijasta pelkästään pakkaukseen.

7. Kun on kyse lemmikkieläinten ruoasta, 
joka myydään useita säiliöitä käsittävissä 
pakkauksissa, 15 artiklan b, c ja f 
alakohdassa ja 17 artiklan 1 kohdan b, c, e 
ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan 
merkitä jokaisen säiliön sijasta pelkästään 
uloimpaan pakkaukseen.

Or. de

Perustelu

Die Begründung  des Änderungsantrag 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 
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Verwendungshinweise.

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

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einzufügen. 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 128
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
21 artikla - 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun on kyse enintään kunkin eläinlajin 
päiväannoksen suuruisista määristä
lemmikkieläinten ruokaa, joka myydään 
useita säiliöitä käsittävissä pakkauksissa, 
15 artiklan b, c ja f alakohdassa ja 17 
artiklan 1 kohdan c, e ja f alakohdassa 
tarkoitetut tiedot voidaan merkitä jokaisen 
säiliön sijasta pelkästään pakkaukseen.

7. Kun on kyse lemmikkieläinten ruoasta, 
joka myydään useita säiliöitä käsittävissä 
pakkauksissa, 15 artiklan b, c ja f 
alakohdassa ja 17 artiklan 1 kohdan b, c, e 
ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan 
merkitä jokaisen säiliön sijasta pelkästään 
uloimpaan pakkaukseen.

Or. en

Perustelu

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 
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instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
having tried the product in a single packaging.

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

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

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

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Edellä 15 artiklan e, f ja g alakohdan 
ja 16 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä ei 
tarvita, jos maatalousteollisuuden 
jalostuksessa saatavien kasvi- tai 
eläinperäisten sivutuotteiden 
kosteusprosentti on yli 50.

Or. de

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä 96/25/EY vapautetaan hyvin vesipitoiset rehut merkinnöistä (6 
artiklan 3 kohdan b alakohta) (niitä ovat esimerkiksi juurikkaista saatavat sivutuotteet, märät 
mäskit ja hiivat ja perunasta saatavat sivutuotteet).

Tällaisissa vesipitoisissa rehuissa käynnistyisi heikkenemisprosessi ja ne pilaantuisivat ennen 
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kuin analyysin tulokset olisivat valmistuneet. Näillä rehuilla on hyvä kysyntä. Siksi rehun lajin 
ja kauppanimen ohella ei tarvita muita yksityiskohtia.

Tarkistus 130
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehuseosten pakkausmerkintöihin voi 
sisältyä vaadittujen pakollisten merkintöjen 
lisäksi myös vapaaehtoisia merkintätietoja 
edellyttäen, että noudatetaan 11 artiklassa 
vahvistettuja yleisiä periaatteita.

1. Rehuseosten pakkausmerkintöihin voi 
sisältyä vaadittujen pakollisten merkintöjen 
lisäksi myös vapaaehtoisia merkintätietoja 
edellyttäen, että noudatetaan 11 artiklassa 
vahvistettuja yleisiä periaatteita ja että 
merkintätiedot ovat tarkastuslaitoksen 
sertifioimia.

Or. it

Tarkistus 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehuseosten pakkausmerkintöihin voi 
sisältyä vaadittujen pakollisten merkintöjen 
lisäksi myös vapaaehtoisia merkintätietoja 
edellyttäen, että noudatetaan 11 artiklassa 
vahvistettuja yleisiä periaatteita.

1. Rehuseosten pakkausmerkintöihin voi 
14 artiklassa vaadittujen pakollisten 
tietojen yhteydessä sisältyä vaadittujen 
pakollisten merkintöjen lisäksi myös 
vapaaehtoisia merkintätietoja edellyttäen, 
että noudatetaan 11 artiklassa vahvistettuja 
yleisiä periaatteita.

Or. de

Perustelu

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 



AM\735898FI.doc 73/99 PE409.742v01-00

FI

Etikett in deutlich sichtbarer, gut lesbarer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, und 
dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM(2008)0124 entsprechen.

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

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 132
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehuseosten pakkausmerkintöihin voi 
sisältyä vaadittujen pakollisten merkintöjen 
lisäksi myös vapaaehtoisia merkintätietoja 
edellyttäen, että noudatetaan 11 artiklassa 
vahvistettuja yleisiä periaatteita.

1. Rehuseosten pakkausmerkintöihin voi 
14 artiklassa vaadittujen pakollisten 
tietojen yhteydessä sisältyä vaadittujen 
pakollisten merkintöjen lisäksi myös 
vapaaehtoisia merkintätietoja edellyttäen, 
että noudatetaan 11 artiklassa vahvistettuja 
yleisiä periaatteita.

Or. en

Perustelu

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.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 133
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehuseosten pakkausmerkintöihin voi 
sisältyä vaadittujen pakollisten merkintöjen 
lisäksi myös vapaaehtoisia merkintätietoja 
edellyttäen, että noudatetaan 11 artiklassa 
vahvistettuja yleisiä periaatteita.

1. Rehuaineiden tai rehuseosten 
pakkausmerkintöihin voi sisältyä 
vaadittujen pakollisten merkintöjen lisäksi 
myös vapaaehtoisia merkintätietoja 
edellyttäen, että noudatetaan 11 artiklassa 
vahvistettuja yleisiä periaatteita.

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoisia tietoja ei pidä rajoittaa koskemaan vain rehuseoksia, vaan raaka-aineet on 
myös otettava niiden piiriin; lisäksi tietojen luetteloa ei pidä rajata, niiden tulee parantaa 
hahmotettavuutta eikä olla rajoittavia.

Tarkistus 134
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vapaaehtoiset lisämerkinnät voivat 
sisältää ainoastaan seuraavat tiedot:

2. Vapaaehtoiset lisämerkinnät voivat 
sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisten merkintöjen luettelon ei pidä olla lopullinen. Sellaisetkin merkinnät, jotka 
eivät kuulu tähän luetteloon, on sallittava kunhan ne eivät ole vastoin harhaanjohtamiskieltoa 
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(22 artiklan 1 kohta ja 11 artikla).

Tarkistus 135
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vapaaehtoiset lisämerkinnät voivat 
sisältää ainoastaan seuraavat tiedot:

2. Vapaaehtoiset lisämerkinnät voivat 
sisältää seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoisia tietoja ei pidä rajoittaa koskemaan vain rehuseoksia, vaan raaka-aineet on 
myös otettava niiden piiriin; lisäksi tietojen luetteloa ei pidä rajata, niiden tulee parantaa 
hahmotettavuutta eikä olla rajoittavia.

Tarkistus 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tärkkelyksen sulavuus ja 
raakavalkuainen;

Or. de

Perustelu

Valmistaja voi antaa nämä tärkeät tiedot käyttäjille.
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Tarkistus 137
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) ilmoitus siitä, onko tuotteessa tiettyä 
ainetta vai ei;

Or. it

Tarkistus 138
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h b) yksittäisten rehuaineiden paino-
osuudet.

Or. it

Tarkistus 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jos valmistaja käyttää luetteloon 
toistaiseksi kuulumatonta rehuainetta, 
hänen on pyydettävä sen sisällyttämistä 
luetteloon 27 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Tarkistusta 25 muutettiin komission kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.
Luettelo ei ole virallisesti hyväksytty sallittujen aineiden luettelo, vaan ala pitää sitä yllä 
omalla vastuullaan. Valmistajan käyttöön ottama uudentyyppinen rehuaine on kuitenkin 
sisällytettävä luetteloon markkinoilla toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten 
sopimuksesta.

Tarkistus 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy yhteisön luettelon ja 
ohjeluonnokset sekä niiden 
muutosluonnokset 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

Edellä 1 kohdan mukainen laatija 
ilmoittaa komissiolle ja 29 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulle komissiolle 
luettelosta, ohjeista ja niiden muutoksista.

Komissio voi 29 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä soveltaen hylätä 
luettelon, ohjeet ja niiden muutokset, jos
muun muassa seuraavat ehdot eivät täyty:

Or. de

Perustelu

Tarkistusta 28 muutettiin valiokunnassa ja komission kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.
Ala pitää luetteloa ja ohjeita yllä omalla vastuullaan. Ehdotettu hyväksyminen olisi 
korvattava menettelyn keventämiseksi yksinkertaisella ilmoituksella ja komission veto-
oikeudella. Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisella varmistetaan 
parlamentaarisen valvonnan toteutuminen.
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Tarkistus 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan asetusta (EY) N:o 1831/2003 
seuraavasti:

Or. de

Tarkistus 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1831/2003
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohdat 
seuraavasti:
o) ’pakkausmerkinnät’: rehuun liittyvät ja 
siihen viittaavat tai sen mukana olevat 
maininnat, tiedot, tavaramerkit, 
tuotenimet, kuvat tai tunnukset kyseisen 
rehun pakkauksessa, säiliössä, 
tiedotteessa, etiketissä, asiakirjassa, 
vyötteessä tai kauluksessa taikka 
internetissä;
p) ’etiketti’: mikä tahansa rehun säiliöön 
kirjoitettu, painettu, kaavaimella tehty, 
leimattu, kohokuvioitu, kuvioitu tai liitetty 
lappu, merkki, kuva tai muu kuvaus 
taikka mikä tahansa muu kyseiseen 
rehuun viittaava tai sen mukana oleva 
tiedote;

Or. de



AM\735898FI.doc 79/99 PE409.742v01-00

FI

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta  – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1831/2003
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1831/2003
16 artikla seuraavasti:

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

(1) Muutetaan 1 kohta seuraavasti: (1) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

(-a) Korvataan johdantolause seuraavasti:
„1. " 1. Rehun lisäainetta tai lisäaineiden 
esiseosta ei saa saattaa markkinoille, ellei 
yhteisöön sijoittautunut tuottaja, 
pakkaaja, tuoja, myyjä tai jakelija ole 
tehnyt seuraavia merkintöjä:"

(a) Korvataan d alakohta seuraavasti: (a) Korvataan d alakohta seuraavasti:
„(d) tarvittaessa rehun lisäainetta tai 
esiseosta valmistavalle tai sitä
markkinoille saattavalle laitokselle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 183/2005* 10 artiklan 
mukaisesti annetun hyväksynnän numero;

„(d) "tarvittaessa rehun lisäainetta tai 
esiseosta markkinoille saattavalle ja 
merkinnöistä vastuussa olevalle laitokselle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 183/2005* 10 artiklan 
mukaisesti annetun hyväksynnän numero;

______________
* EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1.”;

______________

* EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1.”;
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(b) Lisätään alakohta seuraavasti: (b) Lisätään alakohta seuraavasti:
”Esiseoksiin lisättyihin rehun lisäaineisiin 
ei sovelleta b, d, e ja g alakohtaa.”

”B, d, e ja g alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan esiseoksiin eikä jokaiseen 
lisättyyn rehun lisäaineeseen.”

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista mukauttaa asetuksen N:o 1831/2003 merkintäsäännökset tässä 
asetuksessa edellytettyyn merkinnöillä tiedottamiseen, koska ne ovat yhteydessä toisiinsa.

Tarkistus 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta –  2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1831/2003
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 3 kohta seuraavasti: (2) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 1 kohdassa mainittujen 
tietojen lisäksi sellaisen lisäaineen, joka
kuuluu johonkin liitteessä III mainittuun 
funktionaaliseen ryhmään, tai sellaisen 
esiseoksen, joka sisältää johonkin liitteessä 
III mainittuun funktionaaliseen ryhmään 
kuuluvaa lisäainetta, pakkaukseen tai 
säiliöön on merkittävä näkyvästi, selvästi 
ja pysyvästi mainitun liitteen mukaiset 
tiedot.”

„3. Edellä 1 kohdassa mainittujen tietojen 
lisäksi sellaisen lisäaineen, joka kuuluu 
johonkin liitteessä III mainittuun 
funktionaaliseen ryhmään, tai sellaisen 
esiseoksen, joka sisältää johonkin liitteessä 
III mainittuun funktionaaliseen ryhmään 
kuuluvaa lisäainetta, yhteydessä on 
annettava tuotteen hankkivalle rehualan 
yrityksen käyttöön pakkausmerkinnät 
mainitun liitteen mukaisesti." 

Lisäaineiden ja esiseosten yhteydessä 
voidaan pakollisten pakkausmerkintöjen 
ohella käyttää myös vapaaehtoisia 
merkintöjä edellyttäen, että noudatetaan 
[rehun markkinoille saattamisesta ja 
käytöstä annetun] Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../... 11 
ja 13 artiklassa vahvistettuja yleisiä 
periaatteita. 
Funktionaalisen ryhmän nimen asemesta 
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voidaan käyttää lyhennettä."

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista mukauttaa asetuksen N:o 1831/2003 merkintäsäännökset tässä 
asetuksessa edellytettyyn merkinnöillä tiedottamiseen, koska ne ovat yhteydessä toisiinsa.

Tarkistus 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1831/2003
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Korvataan 4 kohta seuraavasti: (3) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. Esiseosten etiketissä on oltava selvästi 
näkyvillä sana ”esiseos” isoilla kirjaimilla 
kirjoitettuna, ja rehuaineiden osalta on 
ilmoitettava kantaja-aineet [rehun 
markkinoille saattamisesta ja käytöstä 
annetun] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o …/…* 17 
artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

„4. Esiseosten etiketissä on oltava selvästi 
näkyvillä sana ”esiseos” isoilla kirjaimilla 
kirjoitettuna, ja on ilmoitettava kantaja-
aineet [rehun markkinoille saattamisesta ja 
käytöstä annetun] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o …/…* 17 
artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista mukauttaa asetuksen N:o 1831/2003 merkintäsäännökset tässä 
asetuksessa edellytettyyn merkinnöillä tiedottamiseen, koska ne ovat yhteydessä toisiinsa.

Tarkistus 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1831/2003
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16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
"Komissio käynnistää hyviä 
merkintäkäytänteitä koskevien yhteisön 
ohjeiden laatimisen. Ohjeet koskevat 
merkintöjen soveltamisalaa 
kokonaisuudessaan. Ne tukevat 
merkintöjen asianmukaisuuden 
parantamista markkinoille saattamisen 
kaikissa vaiheissa.
Ohjeet laaditaan ja niihin tehdään 
mahdolliset muutokset 16 a artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen."

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista mukauttaa asetuksen N:o 1831/2003 merkintäsäännökset tässä 
asetuksessa edellytettyyn merkinnöillä tiedottamiseen, koska ne ovat yhteydessä toisiinsa.

Tarkistus 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1831/2003
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 16 a artikla seuraavasti:
"16 a artikla

Yhteisön luettelon ja ohjeiden laatiminen
1. Komissio varmistaa, että ohjeet 
laaditaan ja että niitä muutetaan 
tarvittaessa:
a) eurooppalaisten rehualojen ja muiden 
asianomaisten osapuolten, kuten 
kuluttajaryhmien kaikkia edustajia 
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kuullen;
(b) yhteistyössä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
tarvittaessa viranomaisen kanssa;
(c) ottaen huomioon asiaan liittyvän 
kokemuksen viranomaisen antamista 
lausunnoista ja tieteellisessä tai teknisessä 
tietämyksessä tapahtuneen kehityksen.
2. Komissio hyväksyy yhteisön luettelon ja 
ohjeluonnokset sekä niiden 
muutosluonnokset 22 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:
(a) ne on laadittu 1 kohdan mukaisesti;
(b) niiden sisältöä voidaan soveltaa koko 
yhteisössä aloilla, joita ne koskevat;
(c) ne sopivat asetettujen tavoitteiden 
täyttämiseen.
3. Komissio julkaisee yhteisön luettelon ja 
ohjeiden otsakkeet ja viittaukset 
Euroopan unionin virallisen lehden C-
sarjassa."

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sen soveltaminen alkaa kahdentoista 
kuukauden kuluttua julkaisemisesta.

Sen soveltaminen alkaa kahdentoista 
kuukauden kuluttua voimaan tulosta; 
muuhun kuin elintarviketuotantoon 
käytettäville eläimille tarkoitettuihin 
rehuihin, jotka saatetaan markkinoille 
ensimmäistä kertaa vasta 
kolmenkymmenenkuuden kuukauden 
kuluessa julkaisemisesta, sovelletaan 17 
artiklan 3 kohdan mukaisia toimia.

Or. de

Perustelu

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 „Ehdotus 
asetukseksi des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 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 
„Ehdotus asetukseksi des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig, welche für wichtige 
Änderungen der Etiketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren für kleine 
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und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 149
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä kertaa markkinoille 
saatettuihin, muuhun kuin 
elintarviketuotantoon käytettäville 
eläimille tarkoitettuihin rehuihin 
sovelletaan kolmenkymmenen kuukauden 
julkaisemisesta 17 artiklan 3 kohdan 
mukaisia toimia. 

Or. en

Perustelu

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.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 150
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
[kahdentenakymmenentenä] päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
[kahdentenakymmenentenä] päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Sen soveltaminen alkaa kahdentoista 
kuukauden kuluttua julkaisemisesta.

Sen soveltaminen alkaa kahdentoista 
kuukauden kuluttua julkaisemisesta; 
muuhun kuin elintarviketuotantoon 
käytettäville eläimille tarkoitettuihin 
rehuihin sovelletaan kuitenkin 36 
kuukauden siirtymäaikaa julkaisemisesta 
17 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Koska lemmikkieläinten rehu säilyy pitkään käyttökelpoisena (purkkiruoka säilyy 24 
kuukautta ja kaloille tarkoitettu rehu puolestaan jopa viisi vuotta), komission ehdottama 
kahdentoista kuukauden siirtymäaika on epärealistinen.

Tarkistus 151
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehuaineissa ei asetuksessa (EY) N:o 
183/2005 vahvistettujen hyvien 
tuotantotapojen mukaisesti saa olla niiden 
valmistusprosessista ja valmistuksen 

Poistetaan.
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apuaineista johtuvia kemiallisia 
epäpuhtauksia, ellei niille ole vahvistettu 
erityistä enimmäispitoisuutta 25 artiklassa 
tarkoitetussa yhteisön luettelossa.

Or. pl

Tarkistus 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehuaineissa ei asetuksessa (EY) N:o 
183/2005 vahvistettujen hyvien 
tuotantotapojen mukaisesti saa olla niiden 
valmistusprosessista ja valmistuksen 
apuaineista johtuvia kemiallisia 
epäpuhtauksia, ellei niille ole vahvistettu 
erityistä enimmäispitoisuutta 25 artiklassa 
tarkoitetussa yhteisön luettelossa.

1. Rehuaineissa ei asetuksessa (EY) N:o 
183/2005 vahvistettujen hyvien 
tuotantotapojen mukaisesti saa olla 
valmistuksen apuaineita, ellei niille ole 
vahvistettu erityistä enimmäispitoisuutta 25 
artiklassa tarkoitetussa yhteisön luettelossa.

Or. de

Perustelu

Tarkistusta 31 muutettiin valiokunnassa ja komission kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.
Luettelossa olisi voitava vahvistaa teknisesti välttämättömät apuaineiden 
enimmäispitoisuudet. Kemialliset epäpuhtaudet taas saattavat olla olennaisen tärkeitä 
elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta, joten ne olisi vahvistettava säädöstekstissä tai 
direktiivin EY/2002/32 mukaisesti.

Tarkistus 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehuaineissa ei asetuksessa (EY) N:o 
183/2005 vahvistettujen hyvien 

1. Rehuaineissa ei, mikäli se on
asetuksessa (EY) N:o 183/2005 
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tuotantotapojen mukaisesti saa olla niiden 
valmistusprosessista ja valmistuksen 
apuaineista johtuvia kemiallisia 
epäpuhtauksia, ellei niille ole vahvistettu 
erityistä enimmäispitoisuutta 25 artiklassa 
tarkoitetussa yhteisön luettelossa.

vahvistettujen hyvien tuotantotapojen 
mukaisesti mahdollista, saa olla niiden 
valmistusprosessista ja valmistuksen 
apuaineista johtuvia kemiallisia 
epäpuhtauksia, ellei niille ole vahvistettu 
erityistä enimmäispitoisuutta 25 artiklassa 
tarkoitetussa yhteisön luettelossa.

Or. de

Perustelu

Epäpuhtauksia koskevien teknisten määräysten olisi oltava yhdenmukaisia asetuksessa 
1831/2003 annetun valmistuksen apuaineen määritelmän kanssa. Käytännössä on 
mahdotonta taata, että näitä aineita ei ole rehuaineissa. 
Tämä menee selvästi nykyisen direktiivin 96/25/EY vaatimuksia pidemmälle.

Tarkistus 154
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yli 14 % muussa rehussa. – yli 14 % muussa rehuseoksessa.

Or. en

Perustelu

Kosteuspitoisuus on relevanttia rehuseosten eikä rehujen kannalta. Jos rehussa pitää 
ilmoittaa yli 14 prosentin kosteuspitoisuus, maanviljelijöiden olisi hankala asettaa käyttöön 
tietoja korjatuista maataloustuotteista (kokonaiset jyvät, viljat, vihannekset tai rapsin 
siemenet). Tämä ei ole teknisesti mahdollista. Ehdotetussa tarkistuksessa käytetään 
sanamuotoa, joka on nykyisin rehuseosten pitämisestä kaupan 2. huhtikuuta 1979 annetun 
direktiivin 79/373 liitteessä olevan A osan 2 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa.
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Tarkistus 155
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a
Luettelo 6 artiklan 2 kohdan mukaisista 
materiaaleista, joiden markkinoille 
saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi 
on kielletty.
Seuraavien materiaalien markkinoille 
saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi 
on kielletty:
(1) Ulosteet, virtsa sekä 
ruoansulatuskanavan sisältö, joka on 
saatu ruoansulatuskanavan tyhjennyksen 
tai poiston yhteydessä sille suoritetusta 
käsittelystä tai sekoittamisesta 
riippumatta;
(2) parkkiaineilla käsitellyt vuodat ja 
niiden jätteet;
(3) siemenet ja muu kasvien 
lisäysaineisto, jotka on sadonkorjuun 
jälkeen käsitelty kasvinsuojeluaineilla 
aiottua tarkoitusta (lisäystä) varten, sekä 
niistä peräisin olevat sivutuotteet;
(4) puu mukaan lukien sahanpuru ja 
muut puusta peräisin olevat tuotteet, jotka 
on käsitelty puunsuoja-aineilla, jotka 
määritellään biosidituotteiden 
markkinoille saattamisesta 16 päivänä 
helmikuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/8/EY(1) liitteessä V;
(5) yhdyskunta-, talous- ja 
teollisuusjätevesien, sellaisina kuin ne on 
määritelty yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 
91/271/ETY(2) 2 artiklassa, käsittelyn 
kaikki eri vaiheissa muodostuvat jätteet, 
riippumatta niiden jatkokäsittelystä tai 
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jätevesien alkuperästä;
(6) kiinteät yhdyskuntajätteet, kuten 
kotitalousjätteet;
(7) maatalouselintarviketeollisuuden 
tuotteiden käytöstä peräisin olevat 
pakkaukset ja pakkausten osat.
_______________
1 EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.
2 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Perustelu

Katso 6 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus. Luettelo vastaa nykyistä kiellettyjen ainesten 
luetteloa, joka on päätöksessä 2004/217. 

Tarkistus 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a
Luettelo materiaaleista, joiden 

markkinoille saattaminen tai käyttö 
eläinten ravinnoksi on kielletty

Seuraavien materiaalien markkinoille 
saattaminen tai käyttö rehuna on kielletty:
1. Ulosteet, virtsa sekä erotettu 
mahalaukun sisältö sille suoritetusta 
käsittelystä tai sekoittamisesta 
riippumatta;
2. aineilla käsitellyt vuodat ja niiden 
jätteet;
3. puu mukaan lukien sahanpuru ja muut 
puusta peräisin olevat tuotteet, jotka on 
käsitelty puunsuoja-aineilla, kuten 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/8/EY liitteessä V on 
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määritelty;
4. kaikki yhdyskunta-, talous- ja 
teollisuusjätevesien käsittelyssä syntyvät 
jätteet, kuten ne on neuvoston direktiivin 
91/271/ETY 2 artiklassa määritelty,
5. yhdyskuntajäte, kuten kotitalousjäte;
6. maatalouden ja elintarviketeollisuuden 
pakkaukset ja niiden osat.

Or. de

Perustelu

Vertaa 6 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus. Luettelo vastaa päätöksessä 2004/217 olevaa 
nykyistä kiellettyjen ainesten luetteloa.

Tarkistus 157
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien lisäaineiden osalta on 
merkittävä nimi, lisätty määrä, 
tunnistenumero sekä asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 liitteen I mukainen 
funktionaalisen ryhmän nimi tai 
”kokkidiostaattien ja histomonostaattien” 
luokka:

1. Seuraavien lisäaineiden osalta on 
merkittävä nimi tai tunnistenumero, lisätty 
määrä sekä asetuksen (EY) N:o 1831/2003 
liitteen I mukainen funktionaalisen ryhmän 
nimi tai ”kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien” luokka:

Or. es

Perustelu

Lisäaine voidaan ilman muuta tutkia, jos sen nimi tai tunnistenumero ilmoitetaan. Etiketissä 
ei siis tarvitse ilmoittaa kumpaakin ja näin säästyy tilaa.
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Tarkistus 158
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien lisäaineiden osalta on 
merkittävä nimi, lisätty määrä, 
tunnistenumero sekä asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 liitteen I mukainen 
funktionaalisen ryhmän nimi tai 
”kokkidiostaattien ja histomonostaattien” 
luokka:

1. Seuraavien lisäaineiden osalta on 
merkittävä nimi tai tunnistenumero, lisätty 
määrä sekä asetuksen (EY) N:o 1831/2003 
liitteen I mukainen funktionaalisen ryhmän 
nimi tai ”kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien” luokka:

Or. it

Perustelu

Rehun lisäaine voidaan ilman muuta tutkia joko nimen tai tunnistenumeron perusteella. 
Kummankin tekijän ilmoittamisesta ei saada mitään etua, vaan pikemminkin etiketti ahdetaan 
turhan täyteen tietoja.

Tarkistus 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien lisäaineiden osalta on 
merkittävä nimi, lisätty määrä, 
tunnistenumero sekä asetuksen (EY) N:o 
831/2003 liitteen I mukainen 
funktionaalisen ryhmän nimi tai 
”kokkidiostaattien ja histomonostaattien” 
luokka:

1. Seuraavien lisäaineiden osalta on 
merkittävä nimi tai tunnistenumero, lisätty 
määrä sekä asetuksen (EY) N:o 1831/2003 
liitteen I mukainen funktionaalisen ryhmän 
nimi tai ”kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien” luokka:

Or. de

Perustelu

Rehun lisäaine voidaan yksilöidä täysin ja yksinkertaisesti joko nimen tai tunnistenumeron 
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perusteella. Kummankin tunnisteen mainitseminen on tarpeetonta toistoa ja täyttää merkinnät 
turhilla tiedoilla.

Tarkistus 160
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
Liite V –  I luku – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdasta poiketen voidaan 
rehun lisäaineiden yhteydessä korvata 
lisäaineen nimi tehoaineen nimellä.

Or. pt

Perustelu

Kun on kyse rehujen lisäaineista, maanviljelijät tarvitsevat pikemminkin tehoaineen nimen 
(esimerkiksi kupari tai D-vitamiini) kuin lisäaineen nimen (esimerkiksi aminohappojen 
kuparikelaattihydraatti tai hydroksikolekalsiferoli).   Näin juuri siksi, että komission 
ehdotuksella pyritään mielekkääseen kuluttajille tiedottamiseen.

Tarkistus 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – I luku

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien lisäaineiden osalta on 
merkittävä nimi ja/tai tunnistenumero, 
lisätty määrä sekä asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 liitteen I mukainen 
funktionaalisen ryhmän nimi tai 
”kokkidiostaattien ja histomonostaattien” 
luokka:

1. Lisäaineet, jotka kuuluvat 
toiminnalliseen ryhmään 
"säilöntäaineet", "väriaineet", 
"hapettumisenestoaineet", "vitamiinit, 
provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan 
määritellyt aineet, joilla on 
samankaltainen vaikutus" tai 
"hivenaineyhdisteet" asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 liitteen I mukaisesti, on 
merkittävä seuraavasti: "sisältää EU:ssa 
hyväksyttyä säilöntäainetta, väriainetta, 
hapettumisenestoainetta, vitamiineja ja 
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hivenaineita", jos tämä on tarpeen. 
(a) lisäaineet, joille on vahvistettu 
enimmäispitoisuus,
(b) lisäaineet, jotka kuuluvat luokkiin 
”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” 
ja “kokkidiostaatit ja histomonostaatit”,
(c) lisäaineet, jotka asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 liitteen I mukaisesti kuuluvat 
luokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” 
sisältyvään funktionaaliseen ryhmään 
”urea ja sen johdannaiset”.
2. Niiden rehun lisäaineiden osalta, joita 
ei mainita 1 kohdassa, voidaan ilmoittaa 
vapaaehtoisesti joko kaikki tiedot tai osa 
niistä.

2. Edellä 1 kohtaan kuulumattomien 
rehun lisäaineiden toiminnallisten 
ryhmien ilmoittaminen on vapaaehtoista.

3. Jos asetuksen (EY) N:o 1831/2003 
liitteessä I tarkoitettu rehun lisäaine 
merkitään vapaaehtoisesti, lisätty määrä 
on ilmoitettava.

3. Jos etiketissä viitataan erityisesti yhteen 
tai useampaan lisäaineeseen, sisältö on 
ilmoitettava tämän asetuksen 26 
artiklassa tarkoitettujen hyvää 
merkitsemiskäytäntöä koskevien ohjeiden 
mukaisesti.

4. Jos jokin lisäaine kuuluu useampaan 
kuin yhteen funktionaaliseen ryhmään, 
on ilmoitettava se ryhmä, joka vastaa 
lisäaineen ensisijaista tehtävää kyseisessä 
rehussa.

4. Muut rehussa olevat lisäaineet on 
ilmoitettava kuluttajille pyynnöstä tämän 
asetuksen 19 artiklan mukaisesti.

4 a. Pakkausmerkinnöistä vastaavan 
henkilön on toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä annettava viipymättä kaikki 
tiedot jokaisesta lemmikkieläimen rehussa 
olevasta lisäaineesta.

Or. de

Perustelu

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, 
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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 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offen legen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 162
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
Liite VI

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien lisäaineiden osalta on 
merkittävä nimi ja/tai tunnistenumero, 
lisätty määrä sekä asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 liitteen I mukainen 
funktionaalisen ryhmän nimi tai 
”kokkidiostaattien ja histomonostaattien” 
luokka:

1. Lisäaineet, jotka kuuluvat 
toiminnalliseen ryhmään 
"säilöntäaineet", 
"hapettumisenestoaineet", "väriaineet", 
"vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti 
tarkkaan määritellyt aineet, joilla on 
samankaltainen vaikutus" tai 
"hivenaineyhdisteet" asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 liitteen I mukaisesti, on 
merkittävä tarvittaessa seuraavasti: 
"Sisältää EU:ssa hyväksyttyä 
säilöntäainetta/hapettumisenestoainetta/v
äriainetta/vitamiinia/hivenainetta".

(a) lisäaineet, joille on vahvistettu 
enimmäispitoisuus,
(b) lisäaineet, jotka kuuluvat luokkiin 
”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” 
ja “kokkidiostaatit ja histomonostaatit”,
(c) lisäaineet, jotka asetuksen (EY) N:o 
1831/2003 liitteen I mukaisesti kuuluvat
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luokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” 
sisältyvään funktionaaliseen ryhmään 
”urea ja sen johdannaiset”.
2. Niiden rehun lisäaineiden osalta, joita 
ei mainita 1 kohdassa, voidaan ilmoittaa 
vapaaehtoisesti joko kaikki tiedot tai osa 
niistä.

2. Edellä 1 kohtaan kuulumattomien 
rehun lisäaineiden toiminnallisten 
ryhmien ilmoittaminen on vapaaehtoista.

3. Jos asetuksen (EY) N:o 1831/2003 
liitteessä I tarkoitettu rehun lisäaine 
merkitään vapaaehtoisesti, lisätty määrä 
on ilmoitettava.

3. Jos etiketissä viitataan erityisesti yhteen 
tai useampaan lisäaineeseen, sen määrä 
on ilmoitettava tämän asetuksen 26 
artiklassa tarkoitettujen hyvää 
merkitsemiskäytäntöä koskevien ohjeiden 
mukaisesti.

4. Jos jokin lisäaine kuuluu useampaan 
kuin yhteen funktionaaliseen ryhmään, 
on ilmoitettava se ryhmä, joka vastaa 
lisäaineen ensisijaista tehtävää kyseisessä 
rehussa.

4. Muut rehussa olevat lisäaineet on 
ilmoitettava asiakkaille pyynnöstä 19 
artiklan mukaisesti.

4a. Pakkausmerkinnöistä vastaavan 
henkilön on toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä annettava viipymättä kaikki 
tiedot jokaisesta lemmikkieläimen rehussa 
olevasta lisäaineesta.

Or. en

Perustelu

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

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

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

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 163
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
Liite VI a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE VI a
Erityismääräykset sellaisten rehujen 

merkinnöistä, joka ei vastaa 
turvallisuusvaatimuksia eikä markkinoille 

saattamista koskevia vaatimuksia
1. Rehut, joissa on haitallisia aineita yli 
direktiivissä 2002/32/EY sallitun 
enimmäismäärän, merkitään seuraavasti: 
"Rehu sisältää … (haitallisen aineen nimi 
/ haitallisten aineiden nimet direktiivin 
2002/32/EY liitteen I mukaisesti) yli 
sallitun enimmäismäärän – ainoastaan 
hyväksyttyjä puhdistuskäsittelylaitoksia 
varten”. Nämä laitokset on hyväksytty 
asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan 
2 tai 3 kohdan nojalla. 
2. Silloin, kun saastumista on tarkoitus 
vähentää tai se on tarkoitus poistaa 
puhdistamalla, saastuneen rehun 
merkintänä on oltava ”rehu sisältää … 
(haitallisen aineen nimi / haitallisten 
aineiden nimet direktiivin 2002/32/EY 
liitteen I mukaisesti) yli sallitun 
enimmäismäärän – voidaan käyttää 
rehuna ainoastaan asianmukaisesti 
puhdistettuna”.

Or. it

Perustelu

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.
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 164
Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus asetukseksi
Liite VI a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

„LIITE VI A
Erityismääräykset sellaisten rehujen 

merkinnöistä, joka ei vastaa 
turvallisuusvaatimuksia eikä markkinoille 

saattamista koskevia vaatimuksia
1. Rehut, joissa on haitallisia aineita yli 
direktiivissä 2002/32/EY sallitun 
enimmäismäärän, merkitään seuraavasti:
"Rehu sisältää … (haitallisen aineen nimi 
/ haitallisten aineiden nimet direktiivin 
2002/32/EY liitteen I mukaisesti) yli 
sallitun enimmäismäärän – ainoastaan 
hyväksyttyjä puhdistuskäsittelylaitoksia 
varten”. Nämä laitokset on hyväksytty 
asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan 
2 tai 3 kohdan nojalla. 
2. Silloin, kun saastumista on tarkoitus 
vähentää tai se on tarkoitus poistaa 
puhdistamalla, saastuneen rehun 
merkintänä on oltava ”rehu sisältää … 
(haitallisen aineen nimi / haitallisten 
aineiden nimet direktiivin 2002/32/EY 
liitteen I mukaisesti) yli sallitun 
enimmäismäärän – voidaan käyttää 
rehuna ainoastaan asianmukaisesti 
puhdistettuna”.

Or. es
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Perustelu

Jotta rehuja koskevia turvallisuusstandardeja yleensä noudatettaisiin, on huolehdittava 
ehdottomasti siitä, että kaikki rehuiksi katsottavat tuotteet vastaavat rehualan säännöksiä.  
Tekstin 20 artiklan soveltamisalan rajaaminen pelkästään tuotteisiin, joiden haitalliset aineet 
ylittävät direktiivissä 2002/32/EY asetetut enimmäisrajat, saattaa johtaa siihen, että jatkossa 
annettavia rehuja koskevia turvastandardeja, joiden oikeusperustana on jokin muu säädös 
kuin direktiivi 2002/32/EY ei oteta enää sääntelyjärjestelmään.
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