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Módosítás 34
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A címkézés kötelező, önkéntes és 
kiegészítő információkból áll. A kötelező 
információ alapvető címkézési 
követelmények és a takarmány-
alapanyagokra, illetve az összetett 
takarmányra vonatkozó különleges 
címkézési követelmények kombinációja, 
amelyeket a diétás takarmány esetében 
kiegészítő információ is kísér.

(15) A címkézés kötelező, önkéntes és 
kiegészítő információkból áll. A kötelező 
információ alapvető címkézési 
követelmények és a takarmány-
alapanyagokra, illetve az összetett 
takarmányra vonatkozó különleges 
címkézési követelmények kombinációja, 
amelyeket a diétás takarmány esetében 
kiegészítő információ is kísér. Az önkéntes 
információkat szerepeltetni kell a termék 
technikai leírásában és egy ellenőrzési 
szervezetnek hitelesítenie kell.

Or. it

Módosítás 35
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma (BSE) által előidézett 
válsághelyzet és a dioxinválság 
következményeként 2002 óta kötelező az 
összetett takarmányban található 
valamennyi takarmány-alapanyag 
tömegszázalékának feltüntetése. Ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer- és 
takarmánybiztonság szintje időközben 
lényegesen javult a 178/2002/EK és 
183/2005/EK és végrehajtó intézkedéseik 
nyomán, mégpedig az élelmiszer- és 
takarmányipari vállalkozók felelősségére 
való összpontosítással, a továbbfejlesztett 

(17) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma (BSE) által előidézett 
válsághelyzet és a dioxinválság 
következményeként 2002 óta kötelező az 
összetett takarmányban található 
valamennyi takarmány-alapanyag 
tömegszázalékának feltüntetése. Ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer- és 
takarmánybiztonság szintje időközben 
lényegesen javult a 178/2002/EK és 
183/2005/EK és végrehajtó intézkedéseik 
nyomán, mégpedig az élelmiszer- és 
takarmányipari vállalkozók felelősségére 
való összpontosítással, a továbbfejlesztett 
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nyomonkövetési rendszerrel, a HACCP-
elvek takarmányiparban történő 
bevezetésével és a jó takarmányhigiéniai 
gyakorlatról szóló útmutatók 
kidolgozásával. E vívmányok, melyeket az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítések is tükröznek, azt igazolják, hogy 
el kell törölni a takarmány-alapanyagok 
összetett takarmányban való 
tömegszázalékának kötelező megadását. A 
pontos százalékokat önkéntes alapon 
lehetne feltüntetni.

nyomonkövetési rendszerrel, a HACCP-
elvek takarmányiparban történő 
bevezetésével és a jó takarmányhigiéniai 
gyakorlatról szóló útmutatók 
kidolgozásával. E vívmányok, melyeket az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítések is tükröznek, azt igazolják, hogy 
el kell törölni a takarmány-alapanyagok 
összetett takarmányban való 
tömegszázalékának kötelező megadását. A 
pontos százalékokat önkéntes alapon 
lehetne feltüntetni; az ilyen 
információkkal kapcsolatosan egy 
ellenőrzési szervezetnek hitelesítési 
eljárást kell lefolytatnia.

Or. it

Módosítás 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, 
lehetővé kell tenni a gyártónak, hogy
elutasíthassa a kérelmet, amennyiben úgy 
véli, hogy a kívánt tájékoztatással szellemi 

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, 
lehetővé kell tenni a gyártónak, hogy az 
összetett takarmány több mint két 
tömegszázalékát kitevő alapanyagokra 
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tulajdonára vonatkozó jogokat sértene meg. 
Ez nem lenne negatív hatással az 
élelmiszer- és takarmánybiztonságra, mivel 
az illetékes hatóságoknak mindig jogukban 
állna, hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak.

korlátozhassa a kérelmet, amennyiben
bizonyítani tudja, hogy a kívánt 
tájékoztatással szellemi tulajdonára 
vonatkozó jogokat sértene meg. Ez nem 
lenne negatív hatással az élelmiszer- és 
takarmánybiztonságra, mivel az illetékes 
hatóságoknak mindig jogukban állna, hogy 
az összes takarmány-alapanyag százalékos 
arányáról tájékoztatást kapjanak, és az 
illetékes hatóságok ezeket az 
információkat a vonatkozó jogszabályok 
megsértésének alapos gyanúja esetén a 
fogyasztónak is továbbadják.

Or. de

Indokolás

A 3. módosítást a bizottságban folytatott vitát követően kiegészítették. 

A gyártó csak akkor hivatkozhat a szellemi tulajdonára, ha azt bizonyítani is tudja. Ezen kívül 
a gyártó útmutatásai szerint a szellemi tulajdon kizárólagosan azokra az összetevőkre 
érvényes, amelyeket az összetett takarmány 2%-nál kisebb arányban tartalmaz.

Módosítás 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően.
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HACCP, a nyomonkövethetőség, a 
szigorú higiéniai szabályok és a jó 
higiéniai gyakorlattal kapcsolatos 
közösségi útmutatók terén nyújt jobb 
biztosítékokat, lehetővé kell tenni a 
gyártónak, hogy elutasíthassa a kérelmet, 
amennyiben úgy véli, hogy a kívánt 
tájékoztatással szellemi tulajdonára 
vonatkozó jogokat sértene meg. Ez nem 
lenne negatív hatással az élelmiszer- és 
takarmánybiztonságra, mivel az illetékes 
hatóságoknak mindig jogukban állna, 
hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak.

Or. de

Indokolás

Az összetett takarmányok mennyiségi összetételének megadásakor a +/- 15%-os 
tűréstartomány az Európai Bíróságnak az összetett takarmányok címkézésről hozott ítéletének 
betartását biztosítja, és kellően figyelembe veszi a gyártók érdekeit. A tájékoztatás 
megtagadására vonatkozó kiegészítő jog – ahogy arról a rendeletre irányuló javaslat az 
„üzleti szempontból érzékeny információkra”, illetve a „szellemi tulajdonra” vonatkozó jogra
hivatkozva rendelkezik – végső soron az értelmétől fosztaná meg ezt a rendelkezést.

Módosítás 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
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jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, 
lehetővé kell tenni a gyártónak, hogy 
elutasíthassa a kérelmet, amennyiben úgy 
véli, hogy a kívánt tájékoztatással szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg. Ez nem lenne negatív hatással az 
élelmiszer- és takarmánybiztonságra, mivel 
az illetékes hatóságoknak mindig jogukban 
állna, hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak.

figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, a 
gyártónak a következőképpen kell eljárnia 
a kérelmet illetően: a nyílt nyilatkozat a 
tömeg szempontjából a leglényegesebb 3 
takarmány-összetevőre alkalmazandó. 
Amennyiben ezek kevesebbet tesznek ki, 
mint a tömeg 60%-a, akkor a nyílt 
nyilatkozat annyi további takarmány-
összetevőre vonatkozik, amíg ezek el nem 
érik a tömeg legalább 60%-át. Annak 
érdekében, hogy ez ne sértse a gyártó 
szellemi tulajdonára vonatkozó jogokat, a 
gyártónak megalapozott bizonyítékok 
megléte esetén nem kell tájékoztatást 
adnia a 3 tömegszázaléknál kisebb 
részarányú alapanyagokról. Ez nem lenne 
negatív hatással az élelmiszer- és 
takarmánybiztonságra, mivel az illetékes 
hatóságoknak mindig jogukban állna, hogy 
az összes takarmány-alapanyag százalékos 
arányáról tájékoztatást kapjanak.

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítással egy gyakorlatias és felhasználóbarát szabályozás biztosítható.

Módosítás 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
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található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, 
lehetővé kell tenni a gyártónak, hogy 
elutasíthassa a kérelmet, amennyiben úgy 
véli, hogy a kívánt tájékoztatással szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg. Ez nem lenne negatív hatással az 
élelmiszer- és takarmánybiztonságra, mivel 
az illetékes hatóságoknak mindig jogukban 
állna, hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak.

található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, a 
gyártónak a következőképpen kell eljárnia 
a kérelmet illetően: a nyílt nyilatkozat a 
tömeg szempontjából a leglényegesebb 4 
takarmány-összetevőre alkalmazandó. 
Amennyiben ezek kevesebbet tesznek ki, 
mint a tömeg 70%-a, akkor a nyílt 
nyilatkozat annyi további takarmány-
összetevőre vonatkozik, amíg ezek el nem 
érik a tömeg legalább 70%-át. Annak 
érdekében, hogy ez ne sértse agyártó 
szellemi tulajdonára vonatkozó jogokat, a 
gyártónak megalapozott bizonyítékok 
megléte esetén nem kell tájékoztatást 
adnia a 3 tömegszázaléknál kisebb 
részarányú alapanyagokról. Ez nem lenne 
negatív hatással az élelmiszer- és 
takarmánybiztonságra, mivel az illetékes 
hatóságoknak mindig jogukban állna, hogy 
az összes takarmány-alapanyag százalékos 
arányáról tájékoztatást kapjanak.

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítással egy gyakorlatias és felhasználóbarát szabályozás biztosítható.
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Módosítás 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, 
lehetővé kell tenni a gyártónak, hogy 
elutasíthassa a kérelmet, amennyiben úgy 
véli, hogy a kívánt tájékoztatással szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg. Ez nem lenne negatív hatással az 
élelmiszer- és takarmánybiztonságra, mivel 
az illetékes hatóságoknak mindig jogukban 
állna, hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak.

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, a 
gyártónak a következőképpen kell eljárnia 
a kérelmet illetően: a nyílt nyilatkozat a 
tömeg szempontjából a leglényegesebb 5 
takarmány-összetevőre alkalmazandó. 
Amennyiben ezek kevesebbet tesznek ki, 
mint a tömeg 80%-a, akkor a nyílt 
nyilatkozat annyi további takarmány-
összetevőre vonatkozik, amíg ezek el nem 
érik a tömeg legalább 80%-át. Annak 
érdekében, hogy ez ne sértse agyártó 
szellemi tulajdonára vonatkozó jogokat, a 
gyártónak megalapozott bizonyítékok 
megléte esetén nem kell tájékoztatást 
adnia a 3 tömegszázaléknál kisebb 
részarányú alapanyagokról. Ez nem lenne 
negatív hatással az élelmiszer- és 
takarmánybiztonságra, mivel az illetékes 
hatóságoknak mindig jogukban állna, hogy 
az összes takarmány-alapanyag százalékos 
arányáról tájékoztatást kapjanak.

Or. de
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Indokolás

A javasolt módosítással egy gyakorlatias és felhasználóbarát szabályozás biztosítható.

Módosítás 41
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A modern címkézés elősegíti a 
versenyképes piaci környezetet, amelyben 
a dinamikus, hatékony és innovatív 
szereplők a címkézést hatékonyan tudják 
használni termékeik értékesítése során. 
Tekintettel mind az állati takarmány 
vállalatok közötti forgalmazására, mind a 
kedvtelésből tartott állatok eledelének 
gyártója és vevője közötti kapcsolatra, az 
erre a két területre vonatkozó helyes 
címkézésre bevezetett kódexek hasznos 
eszközök lehetnének a modern címkézés 
céljainak eléréséhez. Ezek a kódexek
értelmezhetik az önkéntes címkézés adott 
kereteit.

(25) A modern címkézés elősegíti a 
versenyképes piaci környezetet, amelyben 
a dinamikus, hatékony és innovatív 
szereplők a címkézést hatékonyan tudják 
használni termékeik értékesítése során. 
Tekintettel mind az állati takarmány 
vállalatok közötti forgalmazására, mind a 
kedvtelésből tartott állatok eledelének 
gyártója és vevője közötti kapcsolatra, az 
erre a két területre vonatkozó helyes 
címkézésre bevezetett kódexek hasznos 
eszközök lehetnek a modern címkézés 
céljainak eléréséhez. Ezeknek a 
kódexeknek meg kell felelniük az önkéntes 
címkézés adott kereteinek.

Or. it

Módosítás 42
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Különösen a tekintetben kell 
felhatalmazni a Bizottságot, hogy 
határozzon a takarmányként nem 
használható termékekről, hogy 
engedélyezze a különleges táplálkozási 

(29) Különösen a tekintetben kell 
felhatalmazni a Bizottságot, hogy 
határozzon a takarmányként nem 
használható termékekről, hogy 
engedélyezze a különleges táplálkozási 
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célokra szánt takarmányt, hogy jegyzéket 
állítson össze a nem élelmiszertermelő 
állatoknak szánt takarmány címkézési 
kategóriáiról, hogy módosítsa az önkéntes 
címkézési adatok jegyzékét, és hogy 
hozzáigazítsa a mellékleteket a 
tudományos és technikai fejlődéshez. 
Mivel ezek az intézkedések általános 
hatályúak, és céljuk e rendelet nem 
alapvető elemeinek módosítása, többek 
között azok kiegészítésével, ezen 
intézkedések elfogadása az 1999/468/EK 
tanácsi határozat 5. cikkének a) pontjában 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban történik. 

célokra szánt takarmányt, hogy jegyzéket 
állítson össze a nem élelmiszertermelő 
állatoknak szánt takarmány címkézési 
kategóriáiról, hogy módosítsa az önkéntes 
címkézési adatok jegyzékét, a 
takarmányra vonatkozóan hitelesítési 
eljárásokat határozzon meg az önkéntes 
címkézés tekintetében is, és hogy 
hozzáigazítsa a mellékleteket a 
tudományos és technikai fejlődéshez. 
Mivel ezek az intézkedések általános 
hatályúak, és céljuk e rendelet nem 
alapvető elemeinek módosítása, többek 
között azok kiegészítésével, ezen 
intézkedések elfogadása az 1999/468/EK 
tanácsi határozat 5. cikkének a) pontjában 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban történik. 

Or. it

Módosítás 43
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) 1831/2003/EK rendelet;

Or. es

Indokolás

Az e rendeletben foglalt, a takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezések nem 
lehetnek ellentétesek a más jogszabályoknak az adalékanyagok forgalomba hozatalára 
vonatkozó rendelkezéseivel, valamint nem okozhatnak jogbizonytalanságot. 
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Módosítás 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Az Európai Parlament és a Tanács 
1831/2003/EK rendelete a takarmányozási 
célra felhasznált adalékanyagokról;

Or. de

Indokolás

Ezt a rendeletet a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni. Az e rendeletben 
rögzített forgalomba hozatali feltételek nem sérthetik különösen az adalékanyagok 
forgalomba hozatalára vonatkozó különleges feltételeket, amelyeket az említett rendeletek 
már meghatároztak, illetve nem okozhatnak jogbizonytalanságot.

Módosítás 45
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a Tanács 834/2007/EK rendelete 
(2007. június 28.) az ökológiai termelésről 
és az ökológiai termékek címkézéséről 1.
1 HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

Or. es

Indokolás

Az e rendeletben foglalt, a takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezések nem 
lehetnek ellentétesek a más jogszabályoknak az adalékanyagok és a takarmányok forgalomba
hozatalára vonatkozó rendelkezéseivel, valamint nem okozhatnak jogbizonytalanságot.
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Módosítás 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) A Tanács 834/2007/EK rendelete 
(2007. június 28.) az ökológiai termelésről 
és az ökológiai termékek címkézéséről1;

1 HL. L 189., 2007.7.20., 1. o.

Or. de

Indokolás

Ezt a rendeletet az ökológiai termelésről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet sérelme nélkül 
kell alkalmazni. Az e rendeletben rögzített forgalomba hozatali feltételek nem sérthetik 
különösen az adalékanyagok forgalomba hozatalára vonatkozó különleges feltételeket, 
amelyeket az említett rendeletek már meghatároztak, illetve nem okozhatnak 
jogbizonytalanságot.

Módosítás 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a rendelet a vízre nem vonatkozik, 
sem akkor, ha közvetlenül az állatok veszik 
magukhoz, sem akkor, ha azt szándékosan 
adták a takarmányhoz.

(3) Ez a rendelet a vízre nem vonatkozik, 
sem akkor, ha közvetlenül az állatok veszik 
magukhoz, sem akkor, ha azt szándékosan 
adták a takarmányhoz. A rendelet azonban 
alkalmazandó azokra a takarmányokra, 
amelyeket rendeltetésszerűen vízzel adnak 
be.

Or. de
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Indokolás

Bár e rendelet nem foglalkozik a vízzel, ugyanakkor számos takarmányt a vízen keresztül 
biztosítanak az állatállománynak. Ennek során a takarmányok idevágó felhasználásáról van 
szó, amelyet mindenképpen e rendelet hatálya alá kell vonni.

Módosítás 48
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a rendelet a vízre nem vonatkozik, 
sem akkor, ha közvetlenül az állatok veszik 
magukhoz, sem akkor, ha azt szándékosan 
adták a takarmányhoz. 

(3) Ez a rendelet a vízre nem vonatkozik, 
sem akkor, ha közvetlenül az állatok veszik 
magukhoz, sem akkor, ha azt szándékosan 
adták a takarmányhoz. A rendelet azonban 
alkalmazandó azokra a takarmányokra, 
amelyeket rendeltetésszerűen vízzel adnak 
be.

Or. es

Indokolás

Számos adalékanyagot vízzel adnak be az állatoknak. E rendelet hatályának ki kell terjednie a 
takarmányok ilyen jellegű felhasználására is (a takarmány fogalommeghatározása magában 
foglalja az adalékanyagokat is).

Módosítás 49
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) „szájon át történő takarmányozás”: a 
takarmány beadása az állat 
gasztrointesztinális traktusába a szájon 
keresztül azzal a céllal, hogy biztosítsák az 
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állat táplálkozási szükségletét, illetve hogy 
fenntartsák az egészséges állatok 
termékenységét.

Or. es

Indokolás

A korszerű állattenyésztés nem korlátozódik arra, hogy hagyományos takarmányt
biztosítsanak az állatok számára, hanem magában foglalja azok passzív vagy aktív 
tápanyagellátását is, amelyek hozzájárulnak az állatok optimális fiziológiai és egészségügyi 
állapotához. A szájon át történő takarmányozás felöleli ezeket a különböző módszereket, és 
ezáltal e rendelet hatálya alá tartoznak.

Módosítás 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) „szájon át történő takarmányozás”: a 
takarmány beadása az állat 
gasztrointesztinális traktusába a szájon 
keresztül azzal a céllal, hogy biztosítsák az 
állat táplálkozási szükségletét, illetve hogy 
fenntartsák az átlagosan egészséges 
állatok termékenységét;

Or. de

Indokolás

Szájon át történő takarmányozás: Az állatállomány modern takarmányozásának gyakorlata 
nem korlátozódik arra, hogy hagyományos takarmányt biztosítsanak az állatok számára, 
hanem magában foglalja azok passzív vagy aktív tápanyagellátását is, amelyek hozzájárulnak 
az állatok jobb fiziológiai és egészségügyi állapotához. A szájon át történő takarmányozás 
felöleli ezeket a különböző gyakorlatokat, és így egy külön rendelkezés foglalkozik vele e 
rendelet keretében.
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Módosítás 51
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) „összetett takarmány”: takarmány-
alapanyagok keveréke, adalékanyagokkal 
vagy azok nélkül, amelyet állatok etetésére 
használnak teljes értékű vagy kiegészítő 
takarmány formájában;

(f) „összetett takarmány”: legalább két 
takarmány-alapanyag keveréke, 
adalékanyagokkal vagy azok nélkül, 
amelyet állatok etetésére használnak teljes 
értékű vagy kiegészítő takarmány 
formájában;

Or. es

Módosítás 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „összetett takarmány”: takarmány-
alapanyagok keveréke, adalékanyagokkal 
vagy azok nélkül, amelyet állatok etetésére 
használnak teljes értékű vagy kiegészítő 
takarmány formájában;

f) „összetett takarmány”: legalább két 
takarmány-alapanyag keveréke, 
adalékanyagokkal vagy azok nélkül, 
amelyet állatok etetésére használnak teljes 
értékű vagy kiegészítő takarmány 
formájában;

Or. de

Indokolás

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht möglich ist. 
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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.

Módosítás 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „teljes értékű takarmány”: olyan 
összetett takarmány, amely összetételénél 
fogva napi adagként elegendő;

g) „teljes értékű takarmány”: olyan 
összetett takarmány, amely összetételénél 
fogva napi adagként elegendő, ahogy azt 
az 1831/2003/EK rendelet 2. cikke (2) 
bekezdésének f) pontja rögzíti;

Or. de

Indokolás

A fogalommeghatározásban a napi adag fogalmát összhangba kell hozni annak 
szükségességével. Következésképpen módosítani kell a fogalommeghatározást annak 
biztosítása érdekében, hogy a tápértékkel kapcsolatos valamennyi összetevőt megemlítsék. A 
„napi adag” a takarmány 12%-os nedvességtartalommal számított átlagos teljes mennyisége, 
amely egy meghatározott fajú, korú és hasznosítási célú állat napi szükségleteit teljes 
mértékben fedezi.

Módosítás 54
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „teljes értékű takarmány”: olyan 
összetett takarmány, amely összetételénél 
fogva napi adagként elegendő;

g) „teljes értékű takarmány”: olyan 
összetett takarmány, amely összetételénél 
fogva napi adagként elegendő, ahogy azt a 
takarmányozási célra felhasznált 
adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 
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22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 2. cikke (2) 
bekezdésének f) pontja rögzíti;
1 HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 55
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „kiegészítő takarmány”: olyan összetett 
takarmány, amelynek legalább egy 
takarmány-alapanyaga nagy 
mennyiségben tartalmaz bizonyos 
anyagokat, de amely összetételénél fogva 
kizárólag más takarmánnyal együtt 
kombinálva elegendő napi adagként;

h) „kiegészítő takarmány”: olyan összetett 
takarmány, amely nagy mennyiségben 
tartalmaz bizonyos anyagokat, de amely 
összetételénél fogva kizárólag más 
takarmánnyal együtt kombinálva elegendő 
napi adagként;

Or. pt
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Indokolás

Mivel az „összetett takarmányt” a „takarmány-alapanyagok keverékeként” határozták meg, 
ezért az összetett takarmánynak tekintett kiegészítő takarmány nem tartalmazhat csupán
egyetlen alapanyagot.

Módosítás 56
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „póttakarmány: az állatok 
takarmányozására szolgáló készítmény, 
amely a 183/2005/EK rendelet IV. 
mellékletének 3. fejezetében felsoroltak 
kivételével bármilyen kategóriájú 
adalékanyagok és/vagy takarmány-
alapanyagok keverékéből áll, azonban 
összetétele alapján nem elégséges egy napi 
adaghoz. Az a célja, hogy fedezze az 
állatok megnövekedett, átmeneti és/vagy 
sajátos tápanyagszükségletét. A 
póttakarmányt vagy a napi adaggal együtt 
vagy külön, vagy pedig vízzel adagolják;

Or. es

Indokolás

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.
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Módosítás 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „póttakarmány”: a 183/2005/EK 
rendelet IV. mellékletének 3. fejezetében 
felsoroltak kivételével bármilyen 
kategóriájú adalékanyagok keverékéből 
álló takarmány. A póttakarmány emellett 
takarmány-alapanyagokkal is keverhető, 
azonban összetétele alapján nem 
elégséges egy napi adaghoz. Az a célja, 
hogy fedezze az állatok átmeneti, 
megnövekedett, illetve sajátos táplálkozási 
szükségleteit. A póttakarmányt vagy a 
napi adaggal együtt vagy külön, vagy 
pedig vízzel adagolják;

Or. de

Módosítás 58
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „hordozóanyag”: olyan saját 
technológiai hatás nélküli anyag, amelyet 
az takarmány-adalékanyagok oldására, 
hígítására, diszpergálására vagy másféle 
fizikai módosítására használnak, hogy 
megkönnyítsék azok kezelését, 
alkalmazását vagy használatát anélkül, 
hogy technológiai funkcióját 
megváltoztatnák.

k) „hordozóanyag”: olyan anyag, amelyet 
az takarmány-adalékanyagok oldására, 
hígítására, diszpergálására vagy másféle 
fizikai módosítására használnak, hogy 
megkönnyítsék azok kezelését, 
alkalmazását vagy használatát.

Or. es
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Indokolás

A módosítás célja a szöveg egyszerűsítése és a félreértelmezések elkerülése.

Módosítás 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „hordozóanyag”: olyan saját 
technológiai hatás nélküli anyag, amelyet 
az takarmány-adalékanyagok oldására, 
hígítására, diszpergálására vagy másféle 
fizikai módosítására használnak, hogy 
megkönnyítsék azok kezelését, 
alkalmazását vagy használatát anélkül, 
hogy technológiai funkcióját 
megváltoztatnák;

k) „hordozóanyag”: olyan anyag, amelyet 
az takarmány-adalékanyagok oldására, 
hígítására, diszpergálására vagy másféle 
fizikai módosítására használnak, hogy 
megkönnyítsék azok kezelését, 
alkalmazását vagy használatát;

Or. de

Módosítás 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „gyártási tétel” vagy „szállítmány”: 
egyetlen üzemben egységes előállítási 
paraméterek felhasználásával előállított 
termelési egység vagy – amennyiben azokat 
összefüggő sorban állítják elő és együtt 
tárolják – több ilyen egység. Beazonosítható
mennyiségű takarmányból áll, és közös 
jellemzőkkel kell rendelkeznie, úgymint 
eredet, fajta, a csomagolás típusa, 
csomagoló, feladó, címkézés;

o) „gyártási tétel” vagy „szállítmány”: 
beazonosítható mennyiségű takarmány, 
amely közös jellemzőkkel rendelkezik, 
úgymint eredet, fajta, a csomagolás típusa, 
csomagoló, feladó, címkézés;



PE409.724v01-00 22/101 AM\735898HU.doc

HU

Or. de

Indokolás

Ameddig a bizonyíthatóság biztosított, a „gyártási tétel” vagy „szállítmány” 
fogalommeghatározásának magában kell foglalnia a takarmányipar szokásos gyakorlatát.

Módosítás 61
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „gyártási tétel” vagy „szállítmány”: 
egyetlen üzemben egységes előállítási
paraméterek felhasználásával előállított 
termelési egység vagy – amennyiben 
azokat összefüggő sorban állítják elő és 
együtt tárolják – több ilyen egység. 
Beazonosítható mennyiségű takarmányból 
áll, és közös jellemzőkkel kell 
rendelkeznie, úgymint eredet, fajta, a 
csomagolás típusa, csomagoló, feladó, 
címkézés;

o) gyártási tétel” vagy „szállítmány”: 
beazonosítható mennyiségű takarmány, 
amely közös jellemzőkkel rendelkezik, 
úgymint eredet, fajta, a csomagolás típusa, 
csomagoló, feladó, címkézés;

Or. pl

Módosítás 62
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „címkézés”: bármilyen szöveg, adat, 
védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés egy 
takarmányhoz történő rendelése, ezeknek 
az információknak a takarmányra 
vonatkozó vagy azt kísérő bármilyen 
médiumon (mint csomagolás, tartály, 

p) „címkézés”: bármilyen szöveg, adat, 
védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés, 
amely egy takarmányra vonatkozik, és az 
azt kísérő csomagoláson, dokumentumon, 
tartályon, feliraton, címkén vagy hajtókán 
van elhelyezve ; 
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felirat, címke, dokumentum, gyűrű, gallér 
vagy internet) történő elhelyezése által;

Or. pl

Indokolás

A „bármilyen” címkézés meghatározásával az előírás akaratlanul is címkézési 
kötelezettséghez vezethet, amely túl széles területet fedne le, és nem lenne képes a címkézéssel 
kapcsolatos fő célt teljesíteni, mégpedig azt, hogy a fogyasztót tájékoztassák a termékről a 
választás lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „címkézés”: bármilyen szöveg, adat, 
védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés egy
takarmányhoz történő rendelése, ezeknek 
az információknak a takarmányra
vonatkozó vagy azt kísérő bármilyen
médiumon (mint csomagolás, tartály, 
felirat, címke, dokumentum, gyűrű, gallér 
vagy internet) történő elhelyezése által;

p) „címkézés”: bármilyen szöveg, adat, 
védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés, 
amely egy takarmányra vonatkozik, és az 
azt kísérő bármilyen csomagoláson, 
dokumentumon, tartályon, feliraton, 
címkén, gyűrűn vagy galléron van 
elhelyezve);

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 64
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „címkézés”: bármilyen szöveg, adat, 
védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés egy
takarmányhoz történő rendelése, ezeknek 
az információknak a takarmányra
vonatkozó vagy azt kísérő bármilyen 
médiumon (mint csomagolás, tartály, 
felirat, címke, dokumentum, gyűrű, gallér 
vagy internet) történő elhelyezése által;

p) „címkézés”: bármilyen szöveg, adat, 
védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés, 
amely egy takarmányra vonatkozik, és az 
azt kísérő csomagoláson, tartályon, 
dokumentumon, feliraton, címkén, 
gyűrűn vagy galléron van elhelyezve);

Or. en

Indokolás

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.
The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed. 
 This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 
different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 
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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”.

Módosítás 65
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „címke”: a takarmány tartályára írt, 
nyomtatott, előnyomott, rábélyegzett, 
préselt vagy rányomott, illetve ahhoz 
hozzáerősített függőcímke, márkanév, 
védjegy, képi vagy egyéb leírás.

q) „címke”: a takarmány tartályára írt, 
nyomtatott, előnyomott, rábélyegzett, 
préselt vagy rányomott, illetve ahhoz 
hozzáerősített függőcímke, márkanév, 
védjegy, képi vagy egyéb leírás, vagy 
ezeknek a takarmányra vonatkozó vagy 
azt kísérő bármilyen adathordozón történő 
elhelyezése.

Or. es

Indokolás

Az e rendeletben alkalmazott címkézési megközelítés figyelembe veszi azt a tényt, hogy a 
takarmány csomagolásán elhelyezett címke a beszállító által a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátandó információknak csak egy részét tartalmazza. Kiegészítő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy javítsák az információáramlást, illetve pontosabban leírják az
felhasználás módját.

Módosítás 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „címke”: a takarmány tartályára írt, 
nyomtatott, előnyomott, rábélyegzett, 

q) „címke”: a takarmány tartályára írt, 
nyomtatott, előnyomott, rábélyegzett, 
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préselt vagy rányomott, illetve ahhoz 
hozzáerősített függőcímke, márkanév, 
védjegy, képi vagy egyéb leírás;

préselt vagy rányomott, illetve ahhoz 
hozzáerősített függőcímke, márkanév, 
védjegy, képi vagy egyéb leírás, illetve 
bármilyen adathordozó, amely erre a 
takarmányra vonatkozik vagy azt kíséri;

Or. de

Indokolás

Címke: Az e rendeletben alkalmazott címkézési megközelítés figyelembe veszi azt a tényt, hogy 
a takarmány csomagolásán elhelyezett címke a beszállító által a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátandó információknak csak egy részét tartalmazza. Az információáramlás javítása és a 
címkézés címzettjeinek célzottabb tájékoztatása érdekében számos további eszközt is használni 
kell. A címke fogalommeghatározását összhangba kell hozni a címkézés 
fogalommeghatározásával.

Módosítás 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) „első forgalomba hozatal”: egy 
takarmánynak az előállítását vagy 
behozatalát követő első forgalomba 
hozatala.

Or. de

Indokolás

Első forgalomba hozatal: Ez az elv, amelyet először a takarmányozási célra felhasznált 
adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK rendelet alkalmazott, és hatékony eszköznek bizonyult 
abban, hogy a takarmánytermelés és az állattenyésztés közötti kapcsolatrendszerben eleget 
tegyenek a felelősségi köröknek és a jogszabályi kötelezettségeknek. E fogalommeghatározás 
beépítése annak érdekében fontos, hogy egyértelmű felelősségi köröket határozzanak meg a 
különböző takarmányipari vállalkozások számára.
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Módosítás 68
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) „első forgalomba hozatal”: egy 
takarmánynak az előállítását vagy 
behozatalát követő első forgalomba 
hozatala.

Or. es

Indokolás

Az „első forgalomba hozatal” fogalma, amelyet először a takarmányozási célra felhasznált 
adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK rendelet alkalmazott, hasznos eszköznek bizonyult
abban, hogy az ágazat egyre összetettebb kapcsolatrendszerén belül eleget tegyenek a 
takarmánygyártók felelősségi köreinek és a jogszabályi kötelezettségeinek. E 
fogalommeghatározás beépítése annak érdekében fontos, hogy egyértelmű felelősségi köröket 
határozzanak meg a különböző takarmányipari vállalkozások számára.

Módosítás 69
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) „első forgalomba hozatal”: egy 
takarmánynak az előállítását vagy 
behozatalát követő első forgalomba 
hozatala.

Or. it

Indokolás

Negliarticoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene lea responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 



PE409.724v01-00 28/101 AM\735898HU.doc

HU

178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato per il quale ila 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).

Módosítás 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészséges, eredeti, a célnak megfelelő 
és forgalomképes minőségű;

a) egészséges, hamisítatlan, a célnak 
megfelelő és forgalomképes minőségű;

Or. de

Indokolás

Az „eredeti” fogalom megtévesztő lehet. A módosításban szereplő „hamisítatlan” fogalmat az 
összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK irányelv 3. cikke 
alkalmazza.

Módosítás 71
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészséges, eredeti, a célnak megfelelő 
és forgalomképes minőségű;

a) egészséges, hamisítatlan, a célnak 
megfelelő és forgalomképes minőségű;

Or. en
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Indokolás

Az „eredeti” takarmány fogalom megtévesztő lehet. A módosítás a pontosítást szolgálja és 
„hamisítatlan” fogalmat tartalmazza, amely az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 
1979. április 2-i 79/373/EGK irányelv 3. cikke alkalmaz.

Módosítás 72
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A takarmánytermelők a hatósági 
ellenőrzésekért felelős hatóságok 
rendelkezésére bocsátanak minden általuk
forgalomba helyezett takarmány 
összetételére és állítólagos jellemzőire 
vonatkozó olyan információt, amely 
alapján a címkézés során megadott 
információ pontossága ellenőrizhető.

(2) Az első forgalomba hozatalért felelős 
személy a hatósági ellenőrzésekért felelős 
hatóságok rendelkezésére bocsát minden 
általa forgalomba helyezett takarmány 
összetételére és állítólagos jellemzőire 
vonatkozó olyan információt, amely 
alapján a címkézés során megadott 
információ pontossága ellenőrizhető.

Or. es

Indokolás

Helyénvalóbb a „takarmánytermelők” helyett a „forgalomba hozatal” kifejezés használata, 
mivel a 178/2002/EK rendelet 17., 18. és 20. cikkében foglalt rendelkezések végrehajtásáért 
felelős személy a takarmány importőre, nem pedig gyártója.

Módosítás 73
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A takarmánytermelők a hatósági 
ellenőrzésekért felelős hatóságok 

(2) Az első forgalomba hozatalért felelős 
személy a hatósági ellenőrzésekért felelős 
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rendelkezésére bocsátanak minden általuk
forgalomba helyezett takarmány 
összetételére és állítólagos jellemzőire 
vonatkozó olyan információt, amely 
alapján a címkézés során megadott 
információ pontossága ellenőrizhető.

hatóságok rendelkezésére bocsát minden 
általa forgalomba helyezett takarmány 
összetételére és állítólagos jellemzőire 
vonatkozó olyan információt, amely 
alapján a címkézés során megadott 
információ pontossága ellenőrizhető.

Or. it

Indokolás

Az „első forgalomba hozatal” fogalma helyénvalóbb, mivel kiterjed a behozott takarmányra 
is, és ilyen módon az élelmiszerekről szóló jogszabály (a 178/2002/EK rendelet) 17., 18. és 
20. cikkében foglaltak szerint felelős személy a takarmány importőre, nem pedig a gyártója.

Módosítás 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A takarmánytermelők a hatósági 
ellenőrzésekért felelős hatóságok 
rendelkezésére bocsátanak minden általuk
forgalomba helyezett takarmány 
összetételére és állítólagos jellemzőire 
vonatkozó olyan információt, amely 
alapján a címkézés során megadott 
információ pontossága ellenőrizhető.

(2) Az első forgalomba hozatalért felelős 
személy a hatósági ellenőrzésekért felelős 
hatóságok rendelkezésére bocsát minden 
általa forgalomba helyezett takarmány 
összetételére és állítólagos jellemzőire 
vonatkozó olyan információt, amely 
alapján a címkézés során megadott 
információ pontossága ellenőrizhető.

Or. de

Módosítás 75
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A takarmánytermelők a hatósági 
ellenőrzésekért felelős hatóságok 
rendelkezésére bocsátanak minden általuk 

(2) A 12. cikkben előírtak szerint a 
címkéken szereplő adatokért felelő 
takarmányipari vállalkozások a hatósági 
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forgalomba helyezett takarmány 
összetételére és állítólagos jellemzőire 
vonatkozó olyan információt, amely 
alapján a címkézés során megadott 
információ pontossága ellenőrizhető.

ellenőrzésekért felelős hatóságok 
rendelkezésére bocsátanak minden általuk 
forgalomba helyezett takarmány 
összetételére és állítólagos jellemzőire 
vonatkozó olyan információt, amely 
alapján a címkézés során megadott 
információ pontossága ellenőrizhető.

Or. en

Indokolás

A módosítás a pontosítást szolgálja. A javaslat 12. cikke egyértelműen meghatározza a 
címkézéssel kapcsolatos felelősséget. Az egységesség érdekében az 5. cikk (2) bekezdésében is 
tükröződniük kell ezeknek a felelősségi köröknek.

Módosítás 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés 
értelmében benyújtott információkat 
továbbítják a felhasználóknak, 
amennyiben a gyártók, illetve a fogyasztók 
megalapozott érdekeinek mérlegelése után 
úgy vélik, hogy az információk 
továbbítása indokolt. Adott esetben a 
hatóság az információtovábbítást egy 
titoktartási nyilatkozat aláírásától teszi 
függővé.

Or. de

Indokolás

A 11. módosítást a bizottságban folytatott vitát követően módosították. 
A takarmány-alapanyagok nyílt bevallását azáltal kell továbbra is biztosítani, hogy alapos 
gyanú esetén ezen információkhoz hozzáférést biztosítanak, habár a címkén való feltüntetés 



PE409.724v01-00 32/101 AM\735898HU.doc

HU

önkéntes módon történik.

Módosítás 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tilalom Tiltott anyagok

Or. de

Módosítás 78
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tilalom Tiltott anyagok

Or. en

Módosítás 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különösen a tudományos 
bizonyítékokat, a technikai haladást, az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítéseket és a 882/2004/EK rendeletnek 
megfelelő hatósági ellenőrzések 
eredményeit figyelembe véve a Bizottság 
elfogadja azon anyagok jegyzékét, melyek

(2) Különösen a tudományos 
bizonyítékokat, a technikai haladást, az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítéseket és a 882/2004/EK rendeletnek 
megfelelő hatósági ellenőrzések 
eredményeit figyelembe véve a Bizottság a 
IIa. mellékletben elfogadja azon anyagok 
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takarmányozási célú forgalomba hozatala 
vagy felhasználása tilos.

jegyzékét, amelyek takarmányozási célú 
forgalomba hozatala vagy felhasználása 
tilos.

Or. de

Indokolás

A tiltott anyagok jegyzékét – ahogy a felhasználható anyagok jegyzéke esetében is – a rendelet 
szövegébe, egy mellékletbe kell beépíteni, nem pedig egy külön szövegben (jelenleg a 
2004/217/EK határozat).

Módosítás 80
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különösen a tudományos 
bizonyítékokat, a technikai haladást, az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítéseket és a 882/2004/EK rendeletnek 
megfelelő hatósági ellenőrzések 
eredményeit figyelembe véve a Bizottság 
elfogadja azon anyagok jegyzékét, melyek 
takarmányozási célú forgalomba hozatala 
vagy felhasználása tilos.

(2) Különösen a tudományos 
bizonyítékokat, a technikai haladást, az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítéseket és a 882/2004/EK rendeletnek 
megfelelő hatósági ellenőrzések 
eredményeit figyelembe véve a Bizottság a 
IIa. mellékletben elfogadja azon anyagok 
jegyzékét, melyek takarmányozási célú 
forgalomba hozatala vagy felhasználása 
tilos.

Or. en

Indokolás

A tiltott anyagok jegyzékét – ahogy a legfontosabb felhasználható anyagok jegyzéke esetében 
is – melléklet formájában magába a rendelet kell beépíteni, nem pedig egy külön szövegben 
(jelenleg a 2004/217/EK határozat).
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Módosítás 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A szennyeződésekre vonatkozó

határértékek megállapítása
A Bizottság a 2002/32/EK irányelv 
rendelkezéseitől eltérve határértékeket 
állapíthat meg az előállítási folyamatból 
származó szennyeződésekre. Ennek során 
figyelembe veszi a legújabb tudományos 
felismeréseket, a műszaki fejlődést, az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítéseket és a 882/2004/EK 
rendeletnek megfelelő hatósági 
ellenőrzések eredményeit.
Azon intézkedéseket, amelyek e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkoznak, a 29. cikk (4) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással fogadják el.

Or. de

Indokolás

A 13. módosítást a bizottságban folytatott vitát követően módosították. 
A Bizottság javaslatának megfelelően az előállítási folyamatból származó szennyeződések
legmagasabb megengedett mennyiségét fel kellene tüntetni a gyártók felelősségén belül a 
közösségi jegyzékben (lásd 1. melléklet). Mivel ezek a szennyeződések adott esetben hatással
lehetnek az élelmiszerbiztonságra, a határértékeket a Bizottságnak kell megállapítania a 
jogalkotók ellenőrzése mellett.

Módosítás 82
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Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő takarmány – az érintett 
takarmány-adalékanyagot engedélyező 
rendeletben meghatározott felhasználási 
feltételek sérelme nélkül – nem 
tartalmazhat több takarmány-
adalékanyagot, mint a teljes értékű 
takarmány esetében rögzített maximális 
adalékanyag-tartalom százszorosa vagy a 
kokcidiosztatikum- és 
hisztomonosztatikumtartalom ötszöröse.

A kiegészítő takarmány – az érintett 
takarmány-adalékanyagot engedélyező 
rendeletben meghatározott felhasználási 
feltételek sérelme nélkül – nem 
tartalmazhat több takarmány-
adalékanyagot, mint a teljes értékű 
takarmány esetében rögzített maximális 
adalékanyag-tartalom ötvenszerese vagy a 
kokcidiosztatikum- és 
hisztomonosztatikumtartalom ötszöröse. 
Egyedi esetben állatorvos bevonásával 
alkalmazhatók azok a kiegészítő 
takarmányok, amelyek a megfelelően 
meghatározott maximális takarmány-
adalékanyag több mint ötvenszeresét, de 
kevesebb mint százszorosát tartalmazzák.

Or. de

Indokolás

A 15. módosítást a bizottságban folytatott vitát követően módosították. 
A túlságosan koncentrált kiegészítő takarmányok esetén fennáll a hibás adalékanyag-
adagolás veszélye. Ez nem csak a kokcidiosztatikumokra és hisztomonosztatikumokra 
vonatkozik. A nagyobb mennyiségben adagolt kiegészítő takarmányokra vonatkozó kivételeket 
állatorvosnak kell javallania. Az előkevert takarmányok használatához, amelyek ezen 
értékeket meghaladó koncentrációban tartalmazhatnak adalékanyagokat, a 
takarmányhigiéniáról szóló 183/2005/EK rendelet 10. cikke szerint a létesítmények 
engedélyezése szükséges.
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Módosítás 83
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő takarmány – az érintett 
takarmány-adalékanyagot engedélyező 
rendeletben meghatározott felhasználási 
feltételek sérelme nélkül – nem 
tartalmazhat több takarmány-
adalékanyagot, mint a teljes értékű 
takarmány esetében rögzített maximális 
adalékanyag-tartalom százszorosa vagy a 
kokcidiosztatikum- és 
hisztomonosztatikumtartalom ötszöröse.

A kiegészítő takarmány, ideértve az 
ásványianyag-tartalmú nyalósót is – az 
érintett takarmány-adalékanyagot 
engedélyező rendeletben meghatározott 
felhasználási feltételek sérelme nélkül –
nem tartalmazhat több takarmány-
adalékanyagot, mint a teljes értékű 
takarmány esetében rögzített maximális 
adalékanyag-tartalom százszorosa vagy a 
kokcidiosztatikum- és 
hisztomonosztatikumtartalom ötszöröse.
histomonostatiques.

Or. fr

Módosítás 84
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kiegészítő takarmány – az érintett 
takarmány-adalékanyagot engedélyező 
rendeletben meghatározott felhasználási 
feltételek sérelme nélkül – nem 
tartalmazhat több takarmány-
adalékanyagot, mint a teljes értékű 
takarmány esetében rögzített maximális 
adalékanyag-tartalom százszorosa vagy a 
kokcidiosztatikum- és 
hisztomonosztatikumtartalom ötszöröse.

(8) A kiegészítő takarmány – az érintett 
takarmány-adalékanyagot engedélyező 
rendeletben meghatározott felhasználási 
feltételek sérelme nélkül – nem 
tartalmazhat több takarmány-
adalékanyagot, mint a teljes értékű 
takarmány esetében rögzített maximális 
adalékanyag-tartalom ötvenszerese, vagy a 
kokcidiosztatikum- és 
hisztomonosztatikumtartalom ötszöröse.
Egyedi esetekben a felelős állatorvos 
hozzájárulásával alkalmazhatók azok a 
kiegészítő takarmányok, amelyek 
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magasabb részarányban tartalmaznak
takarmány-adalékanyagot, azonban ez a 
teljes értékű takarmányban nem 
haladhatja meg a megfelelően 
meghatározott maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát.

Or. pl

Indokolás

Az előadó, Graefe zu Baringdorf azt javasolja, hogy a kiegészítő takarmányok maximális 
adalékanyag-tartalmát ötvenszeresre csökkentsék, a kokcidiosztatikum és 
hisztomonosztatikum esetében fenntartva az ötszörös maximális tartalmat, mindamellett a 
felelős állatorvos egyedi esetben engedélyezheti az érintett üzemek számára a kiegészítő 
takarmányok maximális adalékanyag-tartalmának növelését az üzem műszaki lehetőségeinek 
függvényében. A módosításban azonban nem határozták meg, hogy erre milyen mértékben 
kerülhet sor. Ezért a javasolt módosítás utolsó mondatának módosítását javasoljuk.

Módosítás 85
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Póttakarmányok forgalomba hozatala

A póttakarmányok gyártására, 
forgalmazására és felhasználására egy, az
e rendeletnek megfelelően kidolgozott 
közösségi kódexben meghatározott 
szabályok alapján kerül sor. Ez a kódex 
kifejezetten a póttakarmány összetételére, 
tervezett felhasználására és alkalmazási 
módjára terjed ki, szem előtt tartva a 
183/2005/EK rendelet rendelkezéseit.

Or. es
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Indokolás

A póttakarmányok az egyéb takarmányoktól eltérő jellemzőkkel rendelkeznek: egyedi 
összetételük és alkalmazási módjuk miatt megfelelő jogi keretet kell biztosítani számukra. Azt 
követően, hogy az új fogalommeghatározás e rendeletbe való bevezetésével jogilag is 
elismertté válnak, azoknak egy olyan közösségi kódex hatálya alá kell tartozniuk, amelyet az e 
rendeletben meghatározott egyéb kódexekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően 
dolgoznak ki.

Módosítás 86
Albert Deß,Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az elérhető 
tudományos és technikai információ 
alapján a Bizottság joggal feltételezi, 
hogy az adott takarmány 
felhasználásával nem érhető el a 
tervezett különleges táplálkozási cél 
vagy káros hatással lehet az állati és 
emberi egészségre, a környezetre vagy 
az állatjólétre, a Bizottság három 
hónapon belül az adott takarmány 
értékelésére vonatkozó kérelmet intéz az 
Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatósághoz (a továbbiakban: a 
Hatóság), amely mellé a dokumentációt 
is csatolja. A Hatóság a kérés 
kézhezvételét követő hat hónapon belül 
véleményt ad. E határidőt minden 
alkalommal meg kell hosszabbítani, 
amikor a Hatóság kiegészítő információt 
kér a kérelmezőtől.

(4) Amennyiben az elérhető 
tudományos és technikai információ 
alapján a 29. cikkben említett bizottság 
joggal feltételezi, hogy az adott 
takarmány felhasználásával nem érhető 
el a tervezett különleges táplálkozási cél 
vagy káros hatással lehet az állati és 
emberi egészségre, a környezetre vagy 
az állatjólétre, a Bizottság három 
hónapon belül a 29. cikk (3) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban az adott 
takarmány értékelésére vonatkozó 
kérelmet intéz az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a 
továbbiakban: a Hatóság), amely mellé 
a dokumentációt is csatolja. A Hatóság 
a kérés kézhezvételét követő hat 
hónapon belül véleményt ad. E határidőt 
minden alkalommal meg kell 
hosszabbítani, amikor a Hatóság 
kiegészítő információt kér a 
kérelmezőtől.

Or. de
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Indokolás

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.

Módosítás 87
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az elérhető tudományos és 
technikai információ alapján a Bizottság
joggal feltételezi, hogy az adott takarmány 
felhasználásával nem érhető el a tervezett 
különleges táplálkozási cél vagy káros 
hatással lehet az állati és emberi 
egészségre, a környezetre vagy az 
állatjólétre, a Bizottság három hónapon 
belül az adott takarmány értékelésére 
vonatkozó kérelmet intéz az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a 
továbbiakban: a Hatóság), amely mellé a 
dokumentációt is csatolja. A Hatóság a 
kérés kézhezvételét követő hat hónapon 
belül véleményt ad. E határidőt minden 
alkalommal meg kell hosszabbítani, amikor 
a Hatóság kiegészítő információt kér a 
kérelmezőtől.

(4) Amennyiben az elérhető tudományos és 
technikai információ alapján a 29. cikkben 
említett bizottság joggal feltételezi, hogy 
az adott takarmány felhasználásával nem 
érhető el a tervezett különleges táplálkozási 
cél vagy káros hatással lehet az állati és 
emberi egészségre, a környezetre vagy az 
állatjólétre, a Bizottság három hónapon 
belül a 29. cikk (3) bekezdésében említett 
szabályozási eljárással összhangban az 
adott takarmány értékelésére vonatkozó 
kérelmet intéz az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a 
továbbiakban: a Hatóság), amely mellé a 
dokumentációt is csatolja. A Hatóság a 
kérés kézhezvételét követő hat hónapon 
belül véleményt ad. E határidőt minden 
alkalommal meg kell hosszabbítani, amikor 
a Hatóság kiegészítő információt kér a 
kérelmezőtől.

Or. en

Indokolás

Az előadó 16. módosítása azt a jogot hivatott biztosítani minden egyes tagállam számára, 
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hogy az egy adott takarmányozási célra vonatkozó dokumentációt előterjeszthesse. 

Az uniós szintű harmonizáció és egy dokumentációnak az EFSA-hoz való benyújtása előtt az
összes tagállamot felölelő vita biztosítása érdekében tagállamoknak biztosítani kell azt a 
jogot, hogy ajánlják az EFSA-hoz benyújtandó előterjesztést, miközben az ilyen 
előterjesztésről szóló határozatot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság 
hozza meg.

Módosítás 88
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a takarmányt a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében 
meghatározott távközlő eszköz révén 
értékesítették, az e rendelet által előírt 
kötelező címkézési adatokat a 
távértékesítést lehetővé tevő médiumon 
keresztül közlik.

(3) Ha a takarmányt a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében 
meghatározott távközlő eszköz révén 
értékesítették, az e rendelet által előírt 
kötelező címkézési adatokat a 
távértékesítést lehetővé tevő vagy egyéb, 
erre alkalmas médiumon keresztül közlik.
A 15. cikk d), e) és f), valamint a 17. cikk 
d) és e) pontja szerinti adatokat azonban 
kizárólag a szállításkor kell kötelezően 
megadni.

Or. es

Indokolás

Távértékesítés esetén a takarmányokat általában már a gyártást megelőzően értékesítik, 
aminek következtében az értékesítéskor még nem áll rendelkezésre minden címkézési adat (pl. 
a gyártási szám, a nettó súly vagy a szavatosság dátuma). Mivel ráadásul a takarmányok 
összetétele különböző tényezők miatt általában változhat, nem biztosítható az összetételre 
vonatkozó részletes információ, kivéve, ha ezt az eladó és a vevő előzetesen szerződésben 
rögzítette. 
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Módosítás 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a takarmányt a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében 
meghatározott távközlő eszköz révén 
értékesítették, az e rendelet által előírt 
kötelező címkézési adatokat a 
távértékesítést lehetővé tevő médiumon
keresztül közlik

(3) Ha a takarmányt a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében 
meghatározott távközlő eszköz révén 
értékesítették, az e rendelet által előírt 
kötelező címkézési adatokat a 
távértékesítés tájékoztató anyagában
közlik, illetve egyéb alkalmas eszközökkel 
teszik elérhetővé. A 15. cikk d), e) és f) 
pontja, valamint a 17. cikk d) és e) pontja 
szerinti adatokat minden esetben csak a 
takarmány szállításának időpontjában kell 
kötelezően megadni.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A takarmánygyártó felelős a címkéken 
feltüntetett adatokért, valamint 
gondoskodik meglétükről és alapvető 

(1) Az első forgalomba hozatalért felelős 
személy felelős a címkéken feltüntetett 
adatokért, valamint gondoskodik 
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pontosságukról. meglétükről és alapvető pontosságukról.

Or. de

Indokolás

Az „első forgalomba hozatal” elve helyénvalóbb, mivel ez az importált takarmányokat is 
magában foglalja, amelyek tekintetében az importőr viseli az élelmiszerekről szóló 
alaprendelet (178/2002/EK rendelet) 17., 18. és 20. cikke szerinti felelősséget, nem pedig a 
gyártó.

Módosítás 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában.

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában. Ezen időpont 
után a felhasználóknak jogában áll, hogy 
az illetékes hatóságoktól megkapják az 
indokolás összefoglalását, illetve a 
félrevezető állítás alapos gyanúja esetén
felszólítsák a hatóságot, hogy a gyártótól 
egy ilyen indokolás utólagos benyújtását
kérjék.

Or. de

Indokolás

A 18. módosítást a bizottságban folytatott vitát követően módosították. 
A reklámok szövegeinek és az állításoknak ellenőrizhetőknek kell lenniük. Méltányosnak tűnik, 
hogy alapvetően nem írják elő az ilyen állítások tudományos alátámasztását, hanem az 
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illetékes hatóság kérésére kell azt megadni. De a felhasználóknak is lehetőséget kell 
biztosítani, hogy elégséges bizonyítékot kaphassanak a hatóságtól, illetve hogy felkérjék a 
hatóságot, hogy ezt a bizonyítékot szerezze meg a gyártótól.

Módosítás 92
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában.

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy tudományos vizsgálatnak 
alávetendő, dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában. A megfelelő 
tudományos minőség és az egységes 
végrehajtás biztosítása érdekében a 
Bizottság iránymutatásokat határoz meg a 
tudományos megalapozottsággal 
kapcsolatos követelményekre és azok 
dokumentálására vonatkozóan. Ezeknek 
az iránymutatásoknak magukba kell
foglalniuk az illetékes felügyeleti 
hatóságok általi ellenőrzés során a 
tudományos megalapozottság értékelésére 
irányadó eljárást is. Az iránymutatásokat 
a 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban határozzák meg.

Or. es

Indokolás

A fokozottabb átláthatóság érdekében a Bizottságnak feltétlenül iránymutatást kell 
megfogalmaznia arra vonatkozóan, hogy egy adott alapanyagra vonatkozó állítás min 
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alapulhat. A közös piac működése szempontjából igen célszerűtlen lenne, ha a tudományos 
megalapozottság értelmezését és végrehajtását kizárólag az illetékes tagállami hatóságokra 
hagynák (amelyek ráadásul gyakran regionális vagy körzeti hatóságok).

Módosítás 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában.

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy tudományos vizsgálatnak alávethető,
dokumentált vállalati kutatási tevékenység 
segítségével – tudományosan alá tudja 
támasztani. A megfelelő tudományos 
minőség és az egységes végrehajtás 
biztosítása érdekében a Bizottság 
iránymutatásokat határoz meg a 
tudományos megalapozottsággal 
kapcsolatos követelményekre és azok 
dokumentálására vonatkozóan. Ezeknek
az iránymutatásoknak magukba kell 
foglalniuk az illetékes felügyeleti 
hatóságok általi ellenőrzés során a 
tudományos megalapozottság értékelésére 
irányadó eljárást is. Az iránymutatásokat 
a 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban határozzák meg.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában.

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában. A 
felhasználóknak jogukban áll az illetékes 
hatóságoktól igazolást szerezni arról, hogy 
az állítás valóságtartamát tudományosan
alátámasztották.

Or. de
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Indokolás

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.

Módosítás 95
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában.

b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
hozatalának időpontjában. A 
felhasználóknak jogukban áll az illetékes 
hatóságoktól igazolást szerezni arról, hogy 
az állítást tudományosan alátámasztották.

Or. en

Indokolás

Az előadó 18. módosítása azt a jogot hivatott biztosítani a felhasználó számára, hogy az 
illetékes hatóságtól beszerezhesse az állítások tudományos alátámasztását.

Ezek a tudományos alátámasztások, különösen a kedvtelésből tartott állatok tulajdonosai 
számára, a legtöbb esetben túlságosan technikai jellegűek; és ami még ennél is fontosabb, 
hogy ezek a tudományos alátámasztások költséges kutatásokon alapulnak, és gyakran 
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bizalmas jellegű szellemi tulajdonjogok alkalmazási körébe tartoznak. 

Az illetékes hatóságoknak ezért a felhasználó kérésére meg kell erősítenie ez utóbbi számára, 
hogy a címkézésért felelős benyújtotta a hatóságnak a tudományos alátámasztást.

Módosítás 96
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Amennyiben az állítás az 
adalékanyagnak az 1831/2003/EK 
rendelet I. mellékletében említett 
funkcionális csoportok szerinti valamelyik 
funkciójára vonatkozik vagy vonatkozhat, 
akkor a hatékony koncentrációban jelen 
lévő adalékanyagokat elégséges 
alátámasztásnak tekintik az állítás 
valóságtartalmára vonatkozóan. 
Amennyiben az ilyen funkcióra vonatkozó 
állítás nem az adalékanyagon alapul, a 
tudományos alátámasztás értékelését az 
1831/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése 
és megjelenési formája, valamint a 
takarmány-adalékanyagok értékelése és 
engedélyezése tekintetében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló, 2008. április 25-i 
429/2008/EK bizottsági rendelet1 szerint 
végzik el.
1 HL L 133., 2008.5.22., 1. o.

Or. es

Indokolás

Az adalékanyagra vonatkozó, de egy takarmány-alapanyagon alapuló állítások csak abban az 
esetben fogadhatók el, ha az állításokat – a biztonságra és hatásfokra vonatkozó
információkkal együtt – az adalékanyagok esetében előírtakkal megegyező módon támasztják 
alá. Amennyiben az állítás egy olyan adalékanyagon alapszik, amely megfelelő 
koncentrációban van jelen a takarmányban, nincs szükség további tudományos 
alátámasztásra.
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Módosítás 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Amennyiben az állítás az 
adalékanyagnak az 1831/2003/EK 
rendelet I. mellékletében említett 
funkcionális csoportok szerinti valamelyik 
funkciójára vonatkozik vagy vonatkozhat, 
akkor a hatékony koncentrációban jelen 
lévő adalékanyagokat elégséges 
alátámasztásnak tekintik az állítás 
valóságtartalmára vonatkozóan. 
Amennyiben az ilyen funkcióra vonatkozó 
állítás nem az adalékanyagon alapul, a 
tudományos alátámasztás értékelését az 
1831/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése 
és megjelenési formája, valamint a 
takarmány-adalékanyagok értékelése és 
engedélyezése tekintetében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló, 2008. április 25-i 
429/2008/EK bizottsági rendelet1 szerint 
végzik el.

1 HL L 133., 2008.5.22., 1. o.

Or. de

Indokolás

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 
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beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Módosítás 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül 
megengedettek a táplálkozás 
optimalizálásáról és az élettani állapot 
támogatásáról és védelméről szóló 
kijelentések, amennyiben nem 
farmakológiai vagy immunológiai 
hatáson alapulnak.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül 
megengedettek a táplálkozás 
optimalizálásáról és az élettani állapot 
támogatásáról és védelméről szóló 
kijelentések.

Or. de

Indokolás

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 
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beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Módosítás 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelező címkézési adatokat 
teljességükben a csomagolás, tartály vagy 
az ezekre erősített címke szembeötlő 
részén tüntetik fel, tisztán láthatóan, jól 
olvashatóan, letörölhetetlenül, legalább a 
forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 
egyik hivatalos nyelvén.

(1) Amennyiben a takarmányt egy 
takarmányipari vállalkozásnak értékesítik, 
a kötelező címkézési adatokat a 
legmegfelelőbb módon kell közölni a 
vevővel. Az adatokat jól olvashatóan és 
érthetően kell feltüntetni legalább a 
forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 
egyik hivatalos nyelvén.

Or. de

Indokolás

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vemittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
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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.

Módosítás 100
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelező címkézési adatokat
teljességükben a csomagolás, tartály vagy 
az ezekre erősített címke szembeötlő 
részén tüntetik fel, tisztán láthatóan, jól 
olvashatóan, letörölhetetlenül, legalább a 
forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 
egyik hivatalos nyelvén.

(1) Amennyiben a takarmányt egy 
takarmányipari vállalkozásnak értékesítik,
a kötelező címkézési adatokat a megfelelő 
módon kell közölni a vevővel. Az adatokat 
jól olvashatóan és érthetően kell 
feltüntetni legalább a forgalomba hozatal 
helye szerinti tagállam egyik hivatalos 
nyelvén.

Or. es

Indokolás

Amennyiben a takarmányt olyan személynek értékesítik, aki nem takarmányipari vállalkozás
(pl. magánszemély), az információkat a csomagoláson kell feltüntetni. Az iparszerű 
kereskedelmi forgalomban (takarmányforgalmazók esetében) azonban erre természetesen nem 
lenne szükség. Ebben az esetben az adatokat a címkén, a legmegfelelőbb módon kell 
feltüntetni.

Módosítás 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelező címkézési adatokat (1) A kötelező címkézési adatokat 
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teljességükben a csomagolás, tartály vagy 
az ezekre erősített címke szembeötlő 
részén tüntetik fel, tisztán láthatóan, jól 
olvashatóan, letörölhetetlenül, legalább a 
forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 
egyik hivatalos nyelvén.

teljességükben a csomagolás, tartály vagy 
az ezekre erősített címke szembeötlő 
részén, illetve ha úgy célszerű, egy kísérő 
dokumentumban tüntetik fel, tisztán 
láthatóan, jól olvashatóan, 
letörölhetetlenül, legalább a forgalomba 
hozatal helye szerinti tagállam egyik 
hivatalos nyelvén.

Or. de

Indokolás

A 14. cikk (2) bekezdésével való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 102
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelező címkézési adatokat 
teljességükben a csomagolás, tartály vagy 
az ezekre erősített címke szembeötlő 
részén tüntetik fel, tisztán láthatóan, jól 
olvashatóan, letörölhetetlenül, legalább a 
forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 
egyik hivatalos nyelvén. 

(1) A kötelező címkézési adatokat 
teljességükben a csomagolás, tartály vagy 
az ezekre erősített címke szembeötlő 
részén, illetve ha a szokásos gyakorlat 
megkívánja, egy kísérő dokumentumban
tüntetik fel, tisztán láthatóan, jól 
olvashatóan, letörölhetetlenül, legalább a 
forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 
egyik hivatalos nyelvén.

Or. pl

Indokolás



AM\735898HU.doc 53/101 PE409.724v01-00

HU

Módosítás 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kötelező címkézési adatok könnyen 
azonosíthatók, és nem takarja el őket egyéb 
információ. Olyan színben, betűtípussal és 
méretben kerülnek feltüntetésre, amely 
nem szorítja háttérbe vagy nem emeli ki az 
információ egyik részét sem, hacsak e 
változtatás nem azt a célt szolgálja, hogy 
biztonsági figyelmeztetésekre hívja fel a 
figyelmet.

(2) Amennyiben a takarmányt a 
takarmányipari vállalkozástól eltérő 
személynek értékesítik, a kötelező 
címkézési adatokat teljességükben a 
csomagolás, a tartály vagy az ezekre 
erősített címke szembeötlő részén tisztán 
láthatóan, jól olvashatóan, 
letörölhetetlenül tüntetik fel, vagy pedig 
egy mellékelt dokumentumon legalább 
annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén 
vagy egyik hivatalos nyelvén, ahol a 
takarmányt forgalomba hozzák. A kötelező 
címkézési adatok könnyen azonosíthatók, 
és nem takarja el őket egyéb információ. 
Olyan színben, betűtípussal és méretben 
kerülnek feltüntetésre, amely nem szorítja 
háttérbe vagy nem emeli ki az információ 
egyik részét sem, hacsak e változtatás nem 
azt a célt szolgálja, hogy biztonsági 
figyelmeztetésekre hívja fel a figyelmet.

Or. de

Indokolás

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vemittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.
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Módosítás 104
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kötelező címkézési adatok könnyen 
azonosíthatók, és nem takarja el őket egyéb 
információ. Olyan színben, betűtípussal és 
méretben kerülnek feltüntetésre, amely 
nem szorítja háttérbe vagy nem emeli ki az 
információ egyik részét sem, hacsak e 
változtatás nem azt a célt szolgálja, hogy 
biztonsági figyelmeztetésekre hívja fel a 
figyelmet.

(2) Amennyiben a takarmányt a 
takarmányipari vállalkozástól eltérő 
személynek értékesítik, a kötelező 
címkézési adatokat teljességükben a 
csomagolás, a tartály vagy az ezekre 
erősített címke szembeötlő részén tisztán 
láthatóan, jól olvashatóan, 
letörölhetetlenül tüntetik fel, vagy pedig 
egy mellékelt dokumentumon a 
takarmányt forgalomba hozatala helye 
szerinti tagállam hivatalos nyelvén. A 
kötelező címkézési adatok könnyen 
azonosíthatók, és nem takarja el őket egyéb 
információ. Olyan színben, betűtípussal és 
méretben kerülnek feltüntetésre, amely 
nem szorítja háttérbe vagy nem emeli ki az 
információ egyik részét sem, hacsak e 
változtatás nem azt a célt szolgálja, hogy 
biztonsági figyelmeztetésekre hívja fel a 
figyelmet.

Or. es

Indokolás

Lásd a 14. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 105
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott követelmények 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott követelmények 
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specifikációit a 26. cikkben hivatkozott 
közösségi kódexekbe lehet foglalni.

specifikációit a 26. cikkben hivatkozott 
közösségi kódexekbe lehet foglalni. A 
kódexeknek kifejezetten tartalmazniuk 
kell a címkén kötelezően feltüntetendő 
adatok megjelenítési módját.

Or. es

Indokolás

A Bizottságnak a 29. cikknek megfelelően el kell fogadnia a helyes címkézési gyakorlatról 
szóló kódexet.

Módosítás 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15 %-os pontossággal rendelkezésre
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően,
hacsak nem tekinti úgy, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ,
melynek közlésével a saját szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg.

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre a vevő 
rendelkezésére bocsátja a pontos
mennyiségi összetételi adatokat a
takarmány tényleges összetételének
megfelelően. Ez az előírás nem vonatkozik 
az olyan takarmány-alapanyagokra,
amelyek tömegszázaléka az összetett 
takarmányban legfeljebb 2%, amennyiben 
a gyártó úgy tekinti, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ, és 
amennyiben megalapozottan bizonyítani 
tudja, hogy ennek közlése sértené a saját 
szellemi tulajdonára vonatkozó jogokat.

Or. de

Indokolás

A 22. módosítást a bizottságban folytatott vitát követően módosították.

A gyártó útmutatásai szerint a szellemi tulajdon lényegében azokra a mikro-összetevőkre 
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vonatkozik, amelyeket az összetett takarmány 2%-nál kisebb arányban tartalmaz. A jelenleg 
érvényes rendeletben előírt +/- 15%-os tűréstartománynak (eleve) egyfajta rugalmasságot 
kellene lehetővé tennie a gyártó számára a címkenyomtatáskor. Ugyanakkor utólagos kérés 
esetén (utólag) azonban a pontos összetétel már ismert, és ezért nincs szükség rugalmasságra.

Módosítás 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15 %-os pontossággal rendelkezésre 
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően, 
hacsak nem tekinti úgy, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ, 
melynek közlésével a saját szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg.

b) a nyílt nyilatkozat a tömeg 
szempontjából a leglényegesebb 5 
takarmány-összetevőre vonatkozik. 
Amennyiben ezek nem teszik ki a tömeg 
80%-át, akkor a nyílt nyilatkozat annyi 
további takarmány-összetevőre vonatkozik, 
amíg ezek el nem érik a tömeg legalább 
80%-át. Annak érdekében, hogy ez ne 
sértse a gyártó szellemi tulajdonának 
védelmére vonatkozó jogokat, a gyártónak 
megalapozott bizonyítékok megléte esetén 
nem kell tájékoztatást adnia a 3 
tömegszázalék alatti alapanyagokról. Az 
illetékes hatóságoknak mindig jogukban 
áll, hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak;

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítással egy gyakorlatias és felhasználóbarát szabályozás biztosítható. A 
szellemi tulajdon védelme olyan mikro-összetevőkre vonatkozik, amelyek kevesebb mint 3 
tömegszázalékot tesznek ki.
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Módosítás 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15 %-os pontossággal rendelkezésre 
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően, 
hacsak nem tekinti úgy, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ, 
melynek közlésével a saját szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg.

b) a nyílt nyilatkozat a tömeg 
szempontjából a leglényegesebb 4 
takarmány-összetevőre vonatkozik. 
Amennyiben ezek nem teszik ki a tömeg 
70%-át, akkor a nyílt nyilatkozat annyi 
további takarmány-összetevőre 
vonatkozik, amíg ezek el nem érik a tömeg 
legalább 70%-át. Annak érdekében, hogy 
ez ne sértse a gyártó szellemi 
tulajdonának védelmére vonatkozó 
jogokat, a gyártónak megalapozott 
bizonyítékok megléte esetén nem kell 
tájékoztatást adnia a 3 tömegszázalék 
alatti alapanyagokról. Az illetékes 
hatóságoknak mindig jogukban áll, hogy 
az összes takarmány-alapanyag százalékos 
arányáról tájékoztatást kapjanak;

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítással egy gyakorlatias és felhasználóbarát szabályozás biztosítható. A
szellemi tulajdon védelme olyan mikro-összetevőkre vonatkozik, amelyek kevesebb mint 3 
tömegszázalékot tesznek ki.

Módosítás 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 

b) a nyílt nyilatkozat a tömeg 
szempontjából a leglényegesebb 4 
takarmány-összetevőre vonatkozik. 
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szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15 %-os pontossággal rendelkezésre 
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően, 
hacsak nem tekinti úgy, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ, 
melynek közlésével a saját szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg.

Amennyiben ezek nem teszik ki a tömeg 
60%-át, akkor a nyílt nyilatkozat annyi 
további takarmány-összetevőre vonatkozik, 
amíg ezek el nem érik a tömeg legalább 
60%-át. Annak érdekében, hogy ez ne 
sértse a gyártó szellemi tulajdonának 
védelmére vonatkozó jogokat, a gyártónak 
megalapozott bizonyítékok megléte esetén 
nem kell tájékoztatást adnia a 3 
tömegszázalék alatti alapanyagokról. Az 
illetékes hatóságoknak mindig jogukban 
áll, hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak;

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítással egy gyakorlatias és felhasználóbarát szabályozás biztosítható. A 
szellemi tulajdon védelme olyan mikro-összetevőkre vonatkozik, amelyek kevesebb mint 3 
tömegszázalékot tesznek ki.

Módosítás 110
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15 %-os pontossággal rendelkezésre 
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően, 
hacsak nem tekinti úgy, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ, melynek
közlésével a saját szellemi tulajdonára
vonatkozó jogokat sértene meg.

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15%-os pontossággal rendelkezésre 
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően, 
kivéve, ha ez üzleti szempontból érzékeny 
információ, amelynek közlésével a szellemi 
tulajdonra vonatkozó jogokat sértene meg 
a 2004/48/EK irányelv alapján.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy választ adjanak a felhasználóknak a takarmány összetételére 
vonatkozó további tájékoztatással kapcsolatos aggályaira, a gyártónak az összetételre 
vonatkozó további tájékoztatási kötelezettség alóli mentességét a 2004/48/EK irányelv 
rendelkezéseinek, különösen annak 8. cikke fényében kell értelmezni. Ez a megközelítés teljes 
mértékben összhangban van a Bizottság azon törekvésével, hogy megfelelő egyensúlyt 
teremtsen a felhasználók ésszerű tájékoztatás iránti igénye és az iparág azon kérése között, 
hogy megfelelő szintű védelmet biztosítsanak a know-how számára, ahogy ezt a (19) 
preambulumbekezdés is tükrözi. 

Módosítás 111
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában a Bizottság 
végrehajtási szabályokat határoz meg, 
megállapítva azokat a feltételeket, 
amelyek alapján:
- a takarmány felhasználója 
hozzáférhet további információkhoz az 
összetétellel kapcsolatban; és
- a gyártó mentesülhet az említett 
információk közzétételi kötelezettsége alól.
Azon intézkedéseket, amelyek e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkoznak, a 29. cikk (4) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással fogadják el.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy választ adjanak a mezőgazdasági termelőknek a takarmány 
összetételére vonatkozó további tájékoztatással kapcsolatos aggályaira, ugyanakkor 
biztosítsák a takarmánygyártók know-how-jának megfelelő szintű védelmét, az e cikkben 
meghatározott rendelkezések gyakorlati alkalmazását bizonyos feltételek teljesülésének kell
alárendelni, amelyeket az Európai Parlament ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
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eljárásával kell elfogadni. Ez a módosítás teljes mértékben összhangban van a (19) 
preambulumbekezdéssel. 

Módosítás 112
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a 29. cikk (4) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően ki kell igazítani azokat a
feltételeket, amelyek szerint a termelő 
mentesülhet azon kötelezettsége alól, hogy
a vevővel közölje a takarmány 
összetételére vonatkozó adatokat.

Or. it

Indokolás

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).

Módosítás 113
Agnes Schierhuber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az élelmiszertermelő b) amennyiben az élelmiszertermelő 
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állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15 %-os pontossággal rendelkezésre
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően, 
hacsak nem tekinti úgy, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ, 
melynek közlésével a saját szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg.

állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15%-os pontossággal a vevő 
rendelkezésére bocsátja a mennyiségi 
összetételi adatokat a takarmány-
összetételnek megfelelően.

Or. de

Indokolás

A javasolt rendelkezés biztosítja a vevőnek a tájékoztatáshoz való jogot, a termék 
összetételére és jelölésére vonatkozó +/- 15%-os szabályozással pedig kellően védelmet nyújt 
az üzleti titok számára. A vevő joga azonban tovább nem korlátozható. Nem bízható az eladó 
tetszésére az információk megadása. Az utolsómondatrészt ezért törölni kell.

Módosítás 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15 %-os pontossággal rendelkezésre 
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően, 
hacsak nem tekinti úgy, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ, 
melynek közlésével a saját szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg.

b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15%-os pontossággal rendelkezésre 
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően.

Or. de
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Indokolás

Az Európai Bíróság a 2006. december 6-i ítéletében jogszerűnek nyilvánította az adatok +/-
15%-os tűréshatárral történő megadását. A 15%-os szabályozás kellő teret hagy a gyártónak 
a termeléshez, és lehetővé teszi számára, hogy ne teljes mértékben tárja fel az összetételt. A 
15%-os tűrés jóváhagyása és ezzel egyidejűleg a tájékoztatás megtagadása azonban nem áll a 
fogyasztó érdekében. Ezért ezt a rendelkezést törölni kell.

Módosítás 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés 
b) pontja értelmében a mennyiségi 
összetételről benyújtott információkat 
jogos kérés alapján továbbíthatják a 
felhasználóknak, amennyiben a gyártók, 
illetve a fogyasztók megalapozott 
érdekeinek mérlegelése után úgy vélik, 
hogy az információk továbbítása indokolt. 
Adott esetben a hatóság az 
információtovábbítást egy titoktartási 
nyilatkozat aláírásától teszi függővé.

Or. de

Indokolás

A módosítás a pontosítást szolgálja, és a bizottság és a Bizottság közötti megbeszélés 
eredményeként jött létre. 

A takarmány-alapanyagok nyílt bevallását azáltal kell továbbra is garantálni, hogy alapos 
gyanú esetén ezen információkhoz hozzáférést biztosítanak.
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Módosítás 116
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk 19. cikk
A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
címkéjén egy díjmentesen hívható 
telefonszámot tüntetnek fel, hogy a 
fogyasztó a kötelező adatokon túlmenően 
kiegészítő tájékoztatást is kaphasson az 
alábbiakról:

A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
címkéjén fel kell tüntetni a címkézési 
adatokért felelős személy díjmentes 
elérhetőségeit (pl. telefonszám, e-mail 
cím, honlapcím), hogy a fogyasztó a 
kötelező adatokon túlmenően kiegészítő 
tájékoztatást is kaphasson az alábbiakról:

Or. pl

Indokolás

A díjmentesen hívható telefonszámot az egyik olyan lehetőségként kell megadni, amely 
lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a termék összetételéről további információkat
szerezzen. Különösen a kis és középvállalatok nincsenek olyan helyzetben, hogy ilyen 
szolgáltatást nyújtsanak a 23 hivatalos nyelv mindegyikén annak érdekében, hogy
„várakoztatott hívás” formájában telefonos tájékoztatást adjanak gyakran igen speciális 
témában. Ezért a címkézésért felelős személy számára biztosítani kell a tájékoztatás módjának 
megválasztását: pl. telefon, posta, internet stb..

Módosítás 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
címkéjén egy díjmentesen hívható 
telefonszámot tüntetnek fel, hogy a 
fogyasztó a kötelező adatokon túlmenően 
kiegészítő tájékoztatást is kaphasson az 
alábbiakról:

A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
címkéjén fel kell tüntetni a címkézési 
adatokért felelős személy díjmentes
elérhetőségét (pl. telefon, e-mail, 
Internet), hogy a fogyasztó a kötelező 
adatokon túlmenően kiegészítő 
tájékoztatást is kaphasson az alábbiakról:
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Or. de

Indokolás

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

Módosítás 118
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
címkéjén egy díjmentesen hívható 
telefonszámot tüntetnek fel, hogy a 
fogyasztó a kötelező adatokon túlmenően 
kiegészítő tájékoztatást is kaphasson az 
alábbiakról:

A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
címkéjén fel kell tüntetni a címkézési 
adatokért felelős személy díjmentes
elérhetőségét (pl. telefon, e-mail vagy
Internet), hogy a fogyasztó a kötelező 
adatokon túlmenően kiegészítő 
tájékoztatást is kaphasson az alábbiakról:

Or. en

Indokolás

This adapts the rapporteur’s amendment 23  by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights. 
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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. 

Módosítás 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és b) pontban említett információkat 
az adatok visszatartásához való jog 
sérelme nélkül kell megadni, amely jog 
abban az esetben érvényesíthető, ha ezek 
az adatok vagy gazdasági szempontból 
érzékeny információk, vagy pedig a 
közzétételük sértheti a szellemi 
tulajdonjogokat.

Or. de

Indokolás

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
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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.

Módosítás 120
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és b) pontban említett információkat 
az adatok visszatartásához való jog 
sérelme nélkül kell megadni, amely jog 
abban az esetben érvényesíthető, ha ezek 
az adatok vagy gazdasági szempontból 
érzékeny információk, vagy pedig a 
közzétételük sértheti a szellemi 
tulajdonjogokat.

Or. en

Indokolás

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights. 
A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products. 
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required. 
 Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen. 
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Módosítás 121
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2002/32/EK irányelv alapján 
megengedhető szintet meghaladó 
mértékben nemkívánatos anyagokat 
tartalmazó takarmány címkéjén a 15., 16., 
17. és 18. cikkben meghatározott 
követelmények kiegészítéseképpen a 
következő szöveget tüntetik fel: „rendkívül 
magas mértékben …-t (a nemkívánatos 
anyag(ok) megnevezése a 2002/32/EK 
irányelv I. mellékletének megfelelően) 
tartalmazó takarmány, csak engedélyezett 
méregtelenítő létesítmények számára”. E 
létesítményeket a 183/2005/EK rendelet 
10. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján 
engedélyezik.

(1) A 15., 16., 17. és 18. cikkben 
meghatározott követelmények 
kiegészítéseképpen azokat a 
takarmányokat, amelyekre nem 
vonatkoznak a VIa. melléklet szerinti
európai jogszabályi előírások, az említett 
mellékletben rögzített követelményeknek 
megfelelően kell címkével ellátni.

Or. es

Indokolás

Normális esetben a takarmánybiztonsági szabványoknak való megfelelés érdekében feltétlenül 
gondoskodni kell arról, hogy az összes, takarmányként besorolt termék megfeleljen a 
takarmányokra vonatkozó előírásoknak. A 20. cikk hatályának a 2002/32/EK irányelv alapján 
megengedhető szintet meghaladó mértékben nemkívánatos anyagokat tartalmazó termékekre 
való korlátozása azt eredményezhetné, hogy azok a jövőbeni takarmánybiztonsági 
szabványok, amelyeket a 2002/32/EK irányelvtől eltérő jogi alapon bocsátanak ki, nem 
vonhatók majd e rendelkezés hatálya alá.

Módosítás 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2002/32/EK irányelv alapján (1) A 15., 16., 17. és 18. cikkben 
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megengedhető szintet meghaladó 
mértékben nemkívánatos anyagokat 
tartalmazó takarmány címkéjén a 15., 16., 
17. és 18. cikkben meghatározott 
követelmények kiegészítéseképpen a 
következő szöveget tüntetik fel: „rendkívül 
magas mértékben …-t (a nemkívánatos 
anyag(ok) megnevezése a 2002/32/EK 
irányelv I. mellékletének megfelelően) 
tartalmazó takarmány, csak engedélyezett 
méregtelenítő létesítmények számára”. E 
létesítményeket a 183/2005/EK rendelet 
10. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján 
engedélyezik.

meghatározott követelmények 
kiegészítéseképpen azt a takarmányt, 
amely nem felel meg a VIa. mellékletben 
felsorolt rendelkezéseknek, a VIa. 
mellékletben meghatározott címkézési 
elemekkel látják el.

Or. de

Indokolás

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.

Módosítás 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a szennyeződést tisztítás útján 
csökkenteni vagy megszüntetni kívánják, 
a szennyezett takarmány kiegészítő 
címkéjén a következő szöveget tüntetik fel: 
„rendkívül magas mértékben …-t (a
nemkívánatos anyag(ok) megnevezése a 
2002/32/EK irányelv I. mellékletének 
megfelelően) tartalmazó takarmány, 
takarmányként csak megfelelő tisztítás 
után használható”.

(2) A Bizottság módosíthatja a VIa. 
mellékletet, hogy ezzel a szabványok 
fejlődése tekintetében megfeleljen a 
jogalkotási előrelépéseknek.
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Or. de

Indokolás

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.

Módosítás 124
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a szennyeződést tisztítás útján 
csökkenteni vagy megszüntetni kívánják, 
a szennyezett takarmány kiegészítő 
címkéjén a következő szöveget tüntetik fel: 
„rendkívül magas mértékben …-t (a 
nemkívánatos anyag(ok) megnevezése a 
2002/32/EK irányelv I. mellékletének 
megfelelően) tartalmazó takarmány, 
takarmányként csak megfelelő tisztítás 
után használható”.

(2) A Bizottság módosíthatja a VI. 
mellékletet annak érdekében, hogy új 
szabványok kidolgozása esetén 
megfeleljen a jogi követelményeknek.

Or. es

Indokolás

Normális esetben a takarmánybiztonsági szabványoknak való megfelelés érdekében feltétlenül 
gondoskodni kell arról, hogy az összes, takarmányként besorolt termék megfeleljen a 
takarmányokra vonatkozó előírásoknak. A 20. cikk hatályának a 2002/32/EK irányelv alapján 
megengedhető szintet meghaladó mértékben nemkívánatos anyagokat tartalmazó termékekre 
való korlátozása azt eredményezhetné, hogy azok a jövőbeni takarmánybiztonsági 
szabványok, amelyeket a 2002/32/EK irányelvtől eltérő jogi alapon bocsátanak ki, nem 
vonhatók majd e rendelkezés hatálya alá.
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Módosítás 125
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikk c), d) és e) pontjában, 
valamint a 16. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott adatokat nem kell megadni, 
amennyiben a vásárló minden egyes ügylet 
előtt írásban kijelenti, hogy nincs szüksége 
ezekre az információkra. Egy ügylet több 
szállítmányt is magába foglalhat.

(1) A 15. cikk c) és d) pontjában, valamint 
a 16. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
adatokat nem kell megadni, amennyiben a 
vásárló minden egyes ügylet előtt írásban 
kijelenti, hogy nincs szüksége ezekre az 
információkra. Egy ügylet több 
szállítmányt is magába foglalhat.

Or. en

Indokolás

Az eltérés nem terjedhet ki a takarmányfelhasználók 15. cikk e) pontja szerinti tájékoztatási 
igényére, amely a szilárd termékek esetében tömegegységben, a folyékony termékek esetében 
pedig tömeg- vagy térfogategységben kifejezett nettó mennyiséggel kapcsolatos.

Módosítás 126
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 183/2005/EK rendelet I. 
mellékletének sérelme nélkül az e rendelet 
15. cikke c), d) és e) pontjában, valamint 
16. cikke (2) bekezdésében hivatkozott 
adatok nem kötelezők azon takarmány-
alapanyagok esetében, amelyek a 
tartósítószerektől és szilázs-
adalékanyagoktól eltekintve takarmány-
adalékanyagokat nem tartalmaznak, illetve 
amelyeket a 183/2005/EK rendelet 5. cikke 
(1) bekezdésének megfelelően működő 
takarmányipari vállalkozó állított elő és 

(3) A 183/2005/EK rendelet I. 
mellékletének sérelme nélkül az e rendelet 
15. cikke c) és d) pontjában, valamint 16. 
cikke (2) bekezdésében hivatkozott adatok 
nem kötelezők azon takarmány-
alapanyagok esetében, amelyek a 
tartósítószerektől és szilázs-
adalékanyagoktól eltekintve takarmány-
adalékanyagokat nem tartalmaznak, illetve 
amelyeket a 183/2005/EK rendelet 5. cikke 
(1) bekezdésének megfelelően működő 
takarmányipari vállalkozó állított elő és 



AM\735898HU.doc 71/101 PE409.724v01-00

HU

szállított el egy elsődleges termelést 
folytató takarmányfelhasználónak a saját 
gazdaságán belüli felhasználás céljából.

szállított el egy elsődleges termelést 
folytató takarmányfelhasználónak a saját 
gazdaságán belüli felhasználás céljából.

Or. en

Indokolás

Az eltérés nem terjedhet ki a takarmányfelhasználók 15. cikk e) pontja szerinti tájékoztatási 
igényére, amely a szilárd termékek esetében tömegegységben, a folyékony termékek esetében 
pedig tömeg- vagy térfogategységben kifejezett nettó mennyiséggel kapcsolatos.

Módosítás 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kedvtelésből tartott állatok 
eledelének olyan mennyiségei esetében, 
amelyek nem haladják meg a szóban 
forgó kisállat napi adagját, és amelyeket 
több tartályt tartalmazó csomagolásban 
árulnak, a 15. cikk b), c) és f) pontjában, 
valamint a 17. cikk (1) bekezdésének c), e) 
és f) pontjában hivatkozott adatokat 
elegendő a csomagoláson feltüntetni az 
egyes tartályok helyett.

(7) A kedvtelésből tartott állatok 
eledelének olyan mennyiségei esetében, 
amelyeket több tartályt tartalmazó 
csomagolásban árulnak, a 15. cikk b), c) és 
f) pontjában, valamint a 17. cikk (1) 
bekezdésének b), c), e) és f) pontjában 
hivatkozott adatokat elegendő a külső 
csomagoláson feltüntetni az egyes 
tartályok helyett.

Or. de

Indokolás

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

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

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

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

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

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

Módosítás 128
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kedvtelésből tartott állatok 
eledelének olyan mennyiségei esetében, 
amelyek nem haladják meg a szóban 
forgó kisállat napi adagját, és amelyeket 
több tartályt tartalmazó csomagolásban 
árulnak, a 15. cikk b), c) és f) pontjában, 
valamint a 17. cikk (1) bekezdésének c), e) 
és f) pontjában hivatkozott adatokat 
elegendő a csomagoláson feltüntetni az 
egyes tartályok helyett.

(7) A kedvtelésből tartott állatok 
eledelének olyan mennyiségei esetében, 
amelyeket több tartályt tartalmazó 
csomagolásban árulnak, a 15. cikk b), c) és 
f) pontjában, valamint a 17. cikk (1) 
bekezdésének b), c), e) és f) pontjában 
hivatkozott adatokat elegendő a külső 
csomagoláson feltüntetni az egyes 
tartályok helyett.

Or. en

Indokolás

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 
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be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements. 

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

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

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.

Módosítás 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 15. cikk e), f) és g) pontjának, 
valamint a 16. cikk (1) és (2) 
bekezdésének rendelkezési nem 
szükségesek, ha több mint 50%-os 
nedvességtartalmú, agráripari 
feldolgozásból származó növényi vagy 
állati eredetű melléktermékeket 
használnak.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi 96/25/EK irányelv mentesíti a magas nedvességtartalmú takarmányokat a 
címkézés alól (6 cikk (3) bekezdés b) pont) (pl. a répa melléktermékei, nedves törköly és 
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söprű, a burgonya melléktermékei stb.). 

Az ilyen, magas nedvességtartalmú takarmányok elindítanák a bomlási folyamatot és 
megromlanának még mielőtt az elemzési eredmények rendelkezésre állnának. Ezeket a 
takarmányokat a felhasználók igencsak keresik. Következésképpen a további részletek,
például a takarmány jellege és a kereskedelmi név, nem lényegesek.

Módosítás 130
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelező címkézési követelmények 
kiegészítéseképpen az összetett takarmány 
címkézése önkéntes címkézési adatokat is 
magába foglalhat, feltéve, hogy a 11. 
cikkben meghatározott általános elvek 
érvényesülnek.

(1) A kötelező címkézési követelmények 
kiegészítéseképpen az összetett takarmány 
címkézése önkéntes címkézési adatokat is 
magába foglalhat, feltéve, hogy a 11. 
cikkben meghatározott általános elvek 
érvényesülnek, és ezekre vonatkozóan egy 
ellenőrzési szervezet hitelesítési eljárást 
folytat le.

Or. it

Módosítás 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelező címkézési követelmények 
kiegészítéseképpen az összetett takarmány 
címkézése önkéntes címkézési adatokat is 
magába foglalhat, feltéve, hogy a 11. 
cikkben meghatározott általános elvek 
érvényesülnek.

(1) A kötelező címkézési követelmények 
kiegészítéseképpen az összetett takarmány 
címkézése a 14. cikkben megkövetelt 
kötelező adatszolgáltatás keretében 
önkéntes címkézési adatokat is magába 
foglalhat, feltéve, hogy a 11. cikkben 
meghatározott általános elvek 
érvényesülnek.

Or. de
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Indokolás

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

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

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

Módosítás 132
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelező címkézési követelmények 
kiegészítéseképpen az összetett takarmány 
címkézése önkéntes címkézési adatokat is 
magába foglalhat, feltéve, hogy a 11. 
cikkben meghatározott általános elvek 
érvényesülnek.

(1) A kötelező címkézési követelmények 
kiegészítéseképpen az összetett takarmány 
címkézése a 14. cikkben megkövetelt 
kötelező adatszolgáltatás keretében 
önkéntes címkézési adatokat is magába 
foglalhat, feltéve, hogy a 11. cikkben 
meghatározott általános elvek 
érvényesülnek.

Or. en

Indokolás

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

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelező címkézési követelmények 
kiegészítéseképpen az összetett takarmány 
címkézése önkéntes címkézési adatokat is 
magába foglalhat, feltéve, hogy a 11. 
cikkben meghatározott általános elvek 
érvényesülnek.

(1) A kötelező címkézési követelmények 
kiegészítéseképpen a takarmány-
alapanyagok vagy az összetett takarmány 
címkézése önkéntes címkézési adatokat is 
magába foglalhat, feltéve, hogy a 11. 
cikkben meghatározott általános elvek 
érvényesülnek.

Or. en

Indokolás

Az opcionális tájékoztatást ki kell terjeszteni a nyersanyagokra is, és az nem korlátozható az 
összetett takarmányokra. Emellett az adatok felsorolása nem korlátozható, annak szemléltető 
jellegűnek és nem korlátozónak kell lennie.

Módosítás 134
Agnes Schierhuber

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiegészítő önkéntes címkézés csupán
a következő adatokra terjedhet ki:

(2) A kiegészítő önkéntes címkézés 
különösen a következő adatokra terjedhet 
ki:

Or. de

Indokolás

A fakultatív információk felsorolása nem lehet végleges. Azok az információk, amelyek nem 
szerepelnek a felsorolásban, azonban nem sértik a megtévesztés tilalmát (a 22. cikk (1) 
bekezdése a 11. cikkel összefüggésben), megengedettek.
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Módosítás 135
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiegészítő önkéntes címkézés csupán
a következő adatokra terjedhet ki:

(2) A kiegészítő önkéntes címkézés a 
következő adatokra terjedhet ki:

Or. en

Indokolás

Az opcionális tájékoztatást ki kell terjeszteni a nyersanyagokra is, és az nem korlátozható az 
összetett takarmányokra. Emellett az információk felsorolása nem korlátozható, annak 
szemléltető jellegűnek és nem korlátozónak kell lennie.

Módosítás 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az emészthető keményítőre és a 
nyersfehérjére vonatkozó információk;

Or. de

Indokolás

A gyártó ezeket a felhasználó számára fontos információkat is feltüntetheti.
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Módosítás 137
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) egy bizonyos anyag jelenléte/hiánya;

Or. it

Módosítás 138
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) az egyes takarmány-alapanyagok 
tömegszázalékos aránya.

Or. it

Módosítás 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak a gyártónak, aki egy, a 
közösségi jegyzékben eddig nem szereplő 
takarmány-alapanyagot használ, a 27. 
cikk (1) bekezdése értelmében kérelmeznie 
kell ezen anyag felvételét a közösségi 
jegyzékbe.

Or. de
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Indokolás

A 25. módosítást a Bizottsággal folytatott vitát követően módosították. 
A közösségi jegyzék nem hivatalosan elismert pozitív lista, hanem a gazdasági szereplők 
állították össze saját felelősségükre. A gyártók által használt új takarmány-alapanyagokat
azonban fel kell vetetni a jegyzékbe a piaci résztvevőkkel és az illetékes hatóságokkal 
egyeztetve.

Módosítás 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 29. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárással jóváhagyja a 
közösségi jegyzéket, a közösségi 
kódextervezeteket és az ezekre vonatkozó 
módosítástervezeteket, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek teljesülnek:

Az (1) bekezdés szerinti képviselők 
tájékoztatják a Bizottságot és a 29. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságot a 
közösségi jegyzékről, a közösségi
kódexekről és annak módosításairól. 
A Bizottság a 29. cikk (4) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással elutasíthatja a 
közösségi jegyzéket, a közösségi 
kódexeket és annak módosításait, 
amennyiben többe között az alábbi 
feltételek nem teljesülnek:

Or. de

Indokolás

A 28. módosítást a bizottságban és a Bizottsággal folytatott vitát követően módosították. 
A közösségi jegyzéket és a kódexeket a gazdasági szereplők saját felelősségükre készítik el. Az 
eljárás megkönnyítése érdekében a javasolt jóváhagyás helyett egy egyszerű értesítést kell 
bevezetni, a Bizottság kifogásolási lehetőségével kiegészítve. A parlamenti ellenőrzés az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazásával biztosítandó.
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Módosítás 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1831/2003/EK rendelet a 
következőképpen módosul:

Or. de

Módosítás 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – -1 bekezdés (új)
1831/2003/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (2) bekezdése a következő 
pontokkal egészül ki:
o) „címkézés”: bármilyen szöveg, adat, 
védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés egy 
takarmányhoz történő rendelése, ezeknek 
az információknak a takarmányra 
vonatkozó vagy azt kísérő bármilyen 
médiumon (mint csomagolás, tartály, 
felirat, címke, dokumentum, gyűrű, gallér 
vagy internet) történő elhelyezése által;
p) „címke”: a takarmány tartályára írt, 
nyomtatott, előnyomott, jelzett 
rábélyegzett, préselt vagy rányomott, 
illetve ahhoz hozzáerősített függőcímke, 
márkanév, védjegy, képi vagy egyéb leírás, 
illetve bármilyen adathordozó, amely erre 
a takarmányra vonatkozik vagy azt kíséri;

Or. de

Indokolás

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
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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.

Módosítás 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1831/2003/EK rendelet
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1831/2003/EK rendelet 16. cikke a 
következőképpen módosul:

A 16. cikk a következőképpen módosul:

(1) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:

(1) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:
-a) A bevezető rész helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) Senki sem hozhat forgalomba 
takarmány-adalékanyagot vagy előkevert 
adalékanyagokat anélkül, hogy a 
közösségi illetőségű gyártó, csomagoló, 
importőr, értékesítő vagy elosztó a 
takarmányipari vállalkozás 
rendelkezésére bocsátaná a következő 
címkézési információkat:”

a) a d) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

a) a d) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„d) adott esetben a 183/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* 10. cikke 
alapján a takarmány-adalékanyagot vagy 
az előkeveréket előállító vagy forgalomba 
helyező létesítmény engedélyezési száma;

d) adott esetben a 183/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* 10. cikke 
alapján a takarmány-adalékanyagot vagy 
az előkeveréket forgalomba helyező és a 
címkézési információkért felelős 
létesítmény engedélyezési száma;

---------------------------------------- ----------------------------------------
* HL L 35., 2005.2.8., 1. o.”. * HL L 35., 2005.2.8., 1. o.”.
b) a szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:

b) a szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:

„előkeverékek esetén a b), d), e) és g) pont „előkeverékek esetén a b), d), e) és g) pont 
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nem alkalmazandó az azokban található 
takarmány-adalékanyagokra.”

csak az előkeverékekre alkalmazandó és 
nem az azokban található mindegyik 
takarmány-adalékanyagra.”

Or. de

Indokolás

Célszerű az 1831/2003/EK rendelet címkézési előírásait összhangban hozni a címkézés során 
megadott információkra vonatkozóan az e rendeletben bevezetett megközelítéssel, mivel azok 
összefüggésben vannak egymással.

Módosítás 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1831/2003/EK rendelet
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(2) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
információk mellett a III. mellékletben 
meghatározott funkcionális csoportba 
tartozó takarmány-adalékanyag vagy 
adalékanyagot tartalmazó előkeverék 
csomagolásán vagy tartályán jól látható, 
tisztán olvasható és letörölhetetlen 
formában fel kell tüntetni az abban a 
mellékletben jelzett információkat.”

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
információk mellett a III. mellékletben 
meghatározott funkcionális csoportba 
tartozó takarmány-adalékanyag vagy 
adalékanyagot tartalmazó előkeverék 
címkézési információit a terméket 
megvásárló takarmányipari vállalkozás 
rendelkezésére kell bocsátani az említett 
mellékletnek megfelelően.
A kötelező címkézési információkon túl az 
adalékanyagok és az előkeverékek esetén 
önkéntes információk is megadhatók, 
amennyiben betartják [a takarmány 
forgalomba hozataláról és 
felhasználásáról] szóló …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 13. 
cikke szerint általános alapelveket.
A funkcionális csoport neve helyett 
használható rövidítés.”

Or. de
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Indokolás

Célszerű az 1831/2003/EK rendelet címkézési előírásait összhangban hozni a címkézés során 
megadott információkra vonatkozóan az e rendeletben bevezetett megközelítéssel, mivel azok 
összefüggésben vannak egymással.

Módosítás 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1831/2003/EK rendelet
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(3) A (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(4) Az előkeverékek esetében a 
nagybetűkkel feltüntetett „előkeverék” 
szónak szerepelnie kell a címkén, a 
takarmány-alapanyagok esetében pedig a 
hordozóanyagok nevét kell feltüntetni a(z) 
[takarmány forgalomba hozataláról és 
felhasználásáról szóló] …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* 17. cikk (1) 
bekezdése e) pontjának megfelelően.”

„(4) Az előkeverékek esetében a 
nagybetűkkel feltüntetett „előkeverék” 
szónak szerepelnie kell a címkén, és fel kell 
tüntetni a hordozóanyagok nevét a(z) 
[takarmány forgalomba hozataláról és 
felhasználásáról szóló] …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* 17. cikk (1) 
bekezdése e) pontjának megfelelően.”

Or. de

Indokolás

Célszerű az 1831/2003/EK rendelet címkézési előírásait összhangban hozni a címkézés során 
megadott információkra vonatkozóan az e rendeletben bevezetett megközelítéssel, mivel azok 
összefüggésben vannak egymással.
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Módosítás 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
1831/2003/EK rendelet
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szöveg a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:

„A Bizottság ösztönzi a helyes címkézési 
gyakorlatról szóló közösségi kódexek
kidolgozását. Ez a címkézés teljes 
alkalmazási körét érinti. A forgalomba 
hozatal valamennyi szakaszában elősegíti 
a címkézés megfelelőségének javítását.

A közösségi kódexek elkészítésére és 
esetleges módosítására a 16a. cikk szerinti 
eljárás alkalmazandó.”

Or. de

Indokolás

Célszerű az 1831/2003/EK rendelet címkézési előírásait összhangban hozni a címkézés során 
megadott információkra vonatkozóan az e rendeletben bevezetett megközelítéssel, mivel azok 
összefüggésben vannak egymással.

Módosítás 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)
1831/2003/EK rendelet
16 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet a következő 16a. cikkel egészül 
ki:
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„16a. cikk
A közösségi jegyzék és kódexek elkészítése
(1) A Bizottság biztosítja, hogy a kódexet a 
következőképpen dolgozzák ki és 
módosítják:
a) az európai takarmányágazat
valamennyi megfelelő képviselőjével és 
más érdekcsoportokkal, például a 
takarmányfelhasználókkal konzultálva;
b) a tagállamok illetékes hatóságaival és 
szükség esetén a Hatósággal 
együttműködve;
c) a Hatóság által kiadott 
szakvéleményekből, valamint a
tudományos vagy műszaki ismeretek 
fejlődéséből leszűrt megfelelő 
tapasztalatok figyelembevételével.
(2) A Bizottság a 22. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
jóváhagyja a közösségi jegyzéket, a 
közösségi kódextervezeteket és az ezekre 
vonatkozó módosítástervezeteket, feltéve, 
hogy az alábbi feltételek teljesülnek:
a) az említett dokumentumokat az (1) 
bekezdésnek megfelelő módon dolgozták 
ki;
b) azok az érintett ágazatokban a 
Közösség egész területén végrehajthatók; 
valamint
c) alkalmasak a kitűzött célok elérésére.
(3) A Bizottság a közösségi jegyzék és a 
közösségi kódexek címét és 
forráshivatkozásait az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának C sorozatában 
közzéteszi.”

Or. de

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet a közzététele utáni tizenkét 
hónap elteltével kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet a hatálybalépése utáni 
tizenkét hónap elteltével kell alkalmazni; a 
nem élelmezési célból tartott állatoknak 
szánt takarmányok esetében azonban, 
amelyeket első alkalommal a közzététel 
időpontja után harminchat hónappal 
hoztak forgalomba, a 17. cikk (3) 
bekezdése szerinti intézkedések
alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

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

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

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.
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Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
müssen.

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

Módosítás 149
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet a nem élelmezési célból 
tartott állatoknak szánt és első 
alkalommal forgalomba hozott 
takarmányok esetében a 17. cikk (3) 
bekezdésében említett intézkedések 
közzétételének időpontja után harminchat 
hónappal kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 150
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő közzétételét követő 
[huszadik] napon lép hatályba. Ezt a 
rendeletet a közzététele utáni tizenkét 
hónap elteltével kell alkalmazni.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő közzétételét követő 
[huszadik] napon lép hatályba. Ezt a 
rendeletet a közzététele utáni tizenkét 
hónap elteltével kell alkalmazni; a nem 
élelmezési célból tartott állatoknak szánt 
takarmányok esetében azonban az 
átmeneti időszak a közzététel időpontjától
számított 36 hónap a 17. cikk (3) 
bekezdésében megállapított feltételek 
szerint.

Or. pl

Indokolás

Tekintettel a kisállateledelek hosszú fogyaszthatósági idejére (pl. a konzervdobozban 
forgalmazott táp 24 hónapig való eltarthatósága, sőt a haltáp esetében 5 éves eltarthatóság), 
a Bizottság által javasolt 12 hónapos átmeneti időszak nem reális.

Módosítás 151
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A takarmány-alapanyagoknak – a 
183/2005/EK rendeletben meghatározott, 

törölve
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az előállítás helyes gyakorlatáról szóló 
útmutató szerint – az előállítási 
folyamatukból és az ahhoz szükséges 
segédanyagokból származó vegyi 
szennyeződésektől mentesnek kell 
lenniük, hacsak a 25. cikkben hivatkozott 
közösségi katalógus nem szab meg egyedi 
maximális tartalmat.

Or. pl

Módosítás 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A takarmány-alapanyagoknak – a 
183/2005/EK rendeletben meghatározott, 
az előállítás helyes gyakorlatáról szóló 
útmutató szerint – az előállítási 
folyamatukból és az ahhoz szükséges 
segédanyagokból származó vegyi 
szennyeződésektől mentesnek kell lenniük, 
hacsak a 25. cikkben hivatkozott közösségi 
katalógus nem szab meg egyedi maximális 
tartalmat.

1. A takarmány-alapanyagoknak – a 
183/2005/EK rendeletben meghatározott, 
az előállítás helyes gyakorlatáról szóló 
útmutató szerint – technológiai 
segédanyagoktól mentesnek kell lenniük, 
hacsak a 25. cikkben hivatkozott közösségi 
katalógus nem szab meg egyedi maximális 
tartalmat.

Or. de

Indokolás

A 31. módosítást a bizottságban és a Bizottsággal folytatott vitát követően módosították. 
Lehetővé kell tenni, hogy a közösségi jegyzékben meghatározzák a technikailag 
elkerülhetetlen technológiai segédanyagok maximális értékét. A vegyi szennyeződések 
azonban nagy jelentőséggel bírhatnak az élelmiszerbiztonság szempontjából, és ezért azokat a 
jogszabály szövegében vagy a 2002/32/EK irányelv szerint kell meghatározni.
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Módosítás 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
 I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A takarmány-alapanyagoknak – a 
183/2005/EK rendeletben meghatározott, 
az előállítás helyes gyakorlatáról szóló 
útmutató szerint – az előállítási 
folyamatukból és az ahhoz szükséges 
segédanyagokból származó vegyi 
szennyeződésektől mentesnek kell lenniük, 
hacsak a 25. cikkben hivatkozott közösségi 
katalógus nem szab meg egyedi maximális 
tartalmat.

1. A takarmány-alapanyagoknak –
amennyiben a 183/2005/EK rendeletben 
meghatározott, az előállítás helyes 
gyakorlatáról szóló útmutató keretében
lehetséges – az előállítási folyamatukból és 
az ahhoz szükséges segédanyagokból 
származó vegyi szennyeződésektől 
mentesnek kell lenniük, hacsak a 25. 
cikkben hivatkozott közösségi katalógus 
nem szab meg egyedi maximális tartalmat.

Or. de

Indokolás

A szennyeződésekre vonatkozó technikai rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a 
technológiai segédanyag fogalommeghatározásával, amelyet az 1831/2003/EK rendelet 
szabályoz. A gyakorlatban lehetlen garantálni az ilyen anyagoktól való mentességet. 
Következésképpen ez túlmutat a jelenlegi 96/25/EK irányelv követelményein.

Módosítás 154
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
 I melléklet – 6 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 14 % egyéb takarmányok esetében. – 14 % egyéb összetett takarmányok 
esetében.

Or. en

Indokolás

A nedvességtartalom az összetett takarmányok esetében lényeges, nem pedig a 
takarmányoknál. Amennyiben a 14% feletti nedvességtartalom feltüntetésére vonatkozó 
követelmény a takarmányra vonatkozik, akkor az azt a terhet hárítaná a mezőgazdasági 
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termelőkre, hogy információt kellene nyújtaniuk a betakarított mezőgazdasági termékekről 
(teljes magvak, például gabonafélék, hüvelyes növények vagy a repce). Ez technikailag nem 
kivitelezhető. A javasolt módosítás átveszi az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 
1979. április 2-i 79/373/EGK irányelv mellékletében az A. rész 2. bekezdésének utolsó 
pontjában jelenleg használt megfogalmazást.

Módosítás 155
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. melléklet

A 6. cikk (2) bekezdésében említett, a
takarmányozási célú forgalmazás vagy 

felhasználás tekintetében tiltott anyagok 
jegyzéke

A következő anyagok takarmányozási célú 
forgalmazása vagy felhasználása tilos:
1. ürülék, vizelet, valamint az 
emésztőtraktus kiürítéséből vagy 
eltávolításából származó, elkülönített 
emésztőtraktus-tartalom, függetlenül 
annak kezelési vagy elegyítési formájától;
2. cserzőanyaggal kezelt bőr, a 
bőrhulladékot is beleértve;
3. olyan magok és egyéb növényi 
szaporítóanyagok, amelyeket 
betakarításukat követően növényvédő 
szerrel végzett különleges kezelésnek 
vetettek alá tervezett felhasználásuk 
(szaporítás) érdekében, valamint az 
ezekből származó melléktermékek;
4. olyan faanyag, beleértve a fűrészport és 
egyéb fából származó termékeket, amelyet 
a biocid termékek forgalomba hozataláról 
szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 V. 
mellékletében meghatározottak szerinti 
faanyagvédő szerrel kezeltek;
5. a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 
1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi 
irányelv2 2. cikkében meghatározottak 
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szerinti települési, háztartási és ipari 
szennyvíz kezelési folyamatainak 
különböző fázisaiból származó 
valamennyi hulladék, függetlenül azok 
további kezelésétől és a szennyvíz 
eredetétől3;
6. szilárd települési hulladék, mint például 
háztartási hulladék;
7. a mezőgazdasági-élelmiszeripari 
termékek csomagolása és csomagolásának 
részei.
1 HL L 123., 1998.4.24., 1. o.
2 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.

Or. en

Indokolás

Lásd a 6. cikk (2) bekezdésének módosítását. Ez a felsorolás megfelel a 2004/217/EK 
határozatban előírt tiltott anyagok jelenlegi felsorolásának.

Módosítás 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET

A takarmányozási célú forgalmazás vagy 
felhasználás tekintetében tiltott anyagok 

jegyzéke

A következő anyagok takarmányozási célú 
forgalmazása vagy felhasználása tilos:

1. ürülék, vizelet, valamint az 
emésztőtraktus kiürítéséből vagy 
eltávolításából származó, elkülönített 
emésztőtraktus-tartalom, függetlenül 
annak kezelési vagy elegyítési formájától;

2. cserzőanyaggal kezelt bőr, a 
bőrhulladékot is beleértve;
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3. olyan faanyag, beleértve a fűrészport és 
egyéb fából származó termékeket, amelyet 
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv V. mellékletében 
meghatározottak szerinti faanyagvédő 
szerrel kezeltek;

4. a 91/271/EGK tanácsi irányelv 2. 
cikkében meghatározottak szerinti 
települési, háztartási és ipari szennyvíz 
kezelési folyamatainak különböző 
fázisaiból származó valamennyi hulladék;

5. szilárd települési hulladék, mint például 
a háztartási hulladék;

6. a mezőgazdasági-élelmiszeripari 
termékek csomagolása és azok részei.

Or. de

Indokolás

Lásd a 6. cikk (2) bekezdésének módosítását. Ez a felsorolás megfelel a 2004/217/EK 
határozatban előírt tiltott anyagok jelenlegi felsorolásának.

Módosítás 157
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alábbi adalékanyagokat az 
1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerint nevükkel, mennyiségükkel, 
azonosítási számukkal, valamint 
funkcionális csoportjuk megnevezésével 
együtt, illetve a kokcidiosztatikumok vagy 
hisztomonosztatikumok esetében 
kategóriájukkal együtt fel kell sorolni.

1. Az alábbi adalékanyagokat az 
1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerint nevükkel vagy azonosítási 
számukkal, mennyiségükkel, valamint 
funkcionális csoportjuk megnevezésével 
együtt, illetve a kokcidiosztatikumok vagy 
hisztomonosztatikumok esetében 
kategóriájukkal együtt fel kell sorolni.

Or. es
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Indokolás

Egy takarmány-adalékanyag tökéletesen azonosítható a megnevezése vagy az azonosító 
száma alapján. Nem szükséges mindkettőt feltüntetni a címkén, nem beszélve arról, hogy 
címke így túlzsúfolttá válna.

Módosítás 158
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
 V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alábbi adalékanyagokat az 
1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerint nevükkel, mennyiségükkel, 
azonosítási számukkal, valamint 
funkcionális csoportjuk megnevezésével 
együtt, illetve a kokcidiosztatikumok vagy 
hisztomonosztatikumok esetében 
kategóriájukkal együtt fel kell sorolni:

1. Az alábbi adalékanyagokat az 
1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerint nevükkel vagy azonosítási 
számukkal, mennyiségükkel, valamint 
funkcionális csoportjuk megnevezésével 
együtt, illetve a kokcidiosztatikumok vagy 
hisztomonosztatikumok esetében 
kategóriájukkal együtt fel kell sorolni:

Or. it

Indokolás

Egy takarmányon-adalékanyag tökéletesen és egyszerűen azonosítható a megnevezése vagy az 
azonosítási száma alapján. Ha a címkén mindkettőt feltüntetik, az semmiféle előnnyel nem jár, 
és szükségtelenül túlzsúfolttá teszi a címkét.

Módosítás 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
 V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alábbi adalékanyagokat az 
1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerint nevükkel, mennyiségükkel,
azonosítási számukkal, valamint 
funkcionális csoportjuk megnevezésével 
együtt, illetve a kokcidiosztatikumok vagy 

1. Az alábbi adalékanyagokat az 
1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerint nevükkel vagy azonosítási 
számukkal, mennyiségükkel, valamint 
funkcionális csoportjuk megnevezésével 
együtt, illetve a kokcidiosztatikumok vagy 
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hisztomonosztatikumok esetében 
kategóriájukkal együtt fel kell sorolni:

hisztomonosztatikumok esetében 
kategóriájukkal együtt fel kell sorolni:

Or. de

Indokolás

Egy takarmányon-adalékanyag tökéletesen és egyszerűen azonosítható a megnevezése vagy az 
azonosítási száma alapján. Mindkét címkézési elem kötelező feltüntetése felesleges, és 
szükségtelen terhet jelent a címkézés számára.

Módosítás 160
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – I fejezet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. ponttól eltérve a takarmány-
adalékanyagok tekintetében az 
adalékanyag neve helyettesíthető a 
hatóanyag megnevezésével.

Or. pt

Indokolás

A takarmány-adalékanyagok esetében a mezőgazdasági termelők által szükségesnek tekintett 
érdemi információ sokkal inkább a hatóanyag megnevezéséhez (pl. a réz vagy a D vitamin), 
mint az adalékanyag megnevezéséhez (aminosav-rézkelát, hidrát vagy hidroxi-kolekalciferol) 
köthető. Ez különösen azért fontos, mert a Bizottság javaslatának célja, hogy hasznos 
információt biztosítsanak a fogyasztó számára.

Módosítás 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – I fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alábbi adalékanyagokat az 
1831/2003/EK rendelet I. melléklete 

1. Az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerinti, „tartósítószerek”, „színezékek”, 
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szerint nevükkel és/vagy azonosítási 
számukkal, mennyiségükkel, valamint 
funkcionális csoportjuk megnevezésével 
együtt, illetve a kokcidiosztatikumok vagy 
hisztomonosztatikumok esetében 
kategóriájukkal együtt fel kell sorolni:

„antioxidánsok”, „vitaminok, 
provitaminok, és olyan kémiailag jól 
meghatározott anyagok, amelyeknek 
hasonló hatása van” és „nyomelemek 
vegyületei” elnevezésű funkcionális 
csoportokba tartozó adalékanyagokat
szükség esetén a következőképpen kell 
jelölni: „Az EU által engedélyezett 
tartósítószereket, színezékeket, 
antioxidánsokat, vitaminokat és 
nyomelemeket tartalmaz”.

a) azok az adalékanyagok, melyekre 
vonatkozóan maximális tartalmat 
határoztak meg;
b) az „állattenyésztésben alkalmazott 
adalékanyagok”, valamint a 
„kokcidiosztatikumok és 
hisztomonosztatikumok” kategóriáiba 
tartozó adalékanyagok;
c) az 1831/2003/EK rendelet I. 
mellékletében meghatározott, „tápértékkel 
rendelkező adalékanyagok” kategóriájába 
tartozó „karbamid és származékai” 
funkcionális csoportba tartozó 
adalékanyagok.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett 
takarmány-adalékanyagokat önkéntes 
alapon fel lehet tüntetni, teljes vagy 
részleges formában.

(2) A takarmány-adalékanyagok (1) 
bekezdésben nem említett funkcionális 
csoportjait önkéntes alapon fel lehet 
tüntetni.

(3) Ha az 1831/2003/EK rendelet I. 
mellékletében hivatkozott, tápértékkel 
rendelkező adalékanyagokat önkéntes 
alapon feltüntetik a címkén, meg kell
adni, hogy milyen mértékben vannak jelen 
a takarmányban.

(3) Ha a címkén külön utalnak egy vagy 
több adalékanyagra, a tartalmat az e 
rendelet 26. cikkével bevezetett kódexszel 
összhangban meg kell adni.

(4) Amennyiben egy adalékanyag több 
funkcionális csoportba tartozik, a szóban 
forgó takarmány szempontjából elsődleges 
funkciójának megfelelő csoportot kell 
megadni.

(4) A takarmányban lévő többi 
adalékanyagot e rendelet 19. cikke szerint 
kérésre meg kell nevezni a felhasználó 
számára.

(4a) A címkézési információkért felelős 
személynek kérésre haladéktalanul az 
illetékes hatóság rendelkezésére kell 
bocsátania a kisállateledelben lévő összes 
adalékanyaggal kapcsolatos valamennyi 
információt.

Or. de



AM\735898HU.doc 97/101 PE409.724v01-00

HU

Indokolás

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

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

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

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

Módosítás 162
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az alábbi adalékanyagokat az 
1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerint nevükkel és/vagy azonosítási 
számukkal, mennyiségükkel, valamint 
funkcionális csoportjuk megnevezésével 
együtt, illetve a kokcidiosztatikumok vagy 
hisztomonosztatikumok esetében 
kategóriájukkal együtt fel kell sorolni:

1. Az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete 
szerinti, „tartósítószerek”, 
„antioxidánsok”, „színezékek”, 
„vitaminok, provitaminok, és olyan 
kémiailag jól meghatározott anyagok, 
amelyeknek hasonló hatása van” és 
„nyomelemek vegyületei” elnevezésű 
funkcionális csoportokba tartozó 
adalékanyagokat szükség esetén a 
következőképpen kell jelölni: „Az EU által 
engedélyezett tartósítószereket, 
antioxidánsokat, színezékeket, 
vitaminokat és nyomelemeket tartalmaz”.

a) azok az adalékanyagok, melyekre 
vonatkozóan maximális tartalmat 
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határoztak meg;
b) az „állattenyésztésben alkalmazott 
adalékanyagok”, valamint a 
„kokcidiosztatikumok és 
hisztomonosztatikumok” kategóriáiba 
tartozó adalékanyagok;
c) az 1831/2003/EK rendelet I. 
mellékletében meghatározott, „tápértékkel 
rendelkező adalékanyagok” kategóriájába 
tartozó „karbamid és származékai” 
funkcionális csoportba tartozó 
adalékanyagok.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett 
takarmány-adalékanyagokat önkéntes 
alapon fel lehet tüntetni, teljes vagy 
részleges formában.

(2) A takarmány-adalékanyagok (1) 
bekezdésben nem említett funkcionális 
csoportjait önkéntes alapon fel lehet 
tüntetni.

(3) Ha az 1831/2003/EK rendelet I. 
mellékletében hivatkozott, tápértékkel 
rendelkező adalékanyagokat önkéntes 
alapon feltüntetik a címkén, meg kell
adni, hogy milyen mértékben vannak jelen 
a takarmányban.

(3) Ha a címként külön utalnak egy vagy 
több adalékanyagra, a tartalmat az e 
rendelet 26. cikkében meghatározott 
kódexszel összhangban meg kell adni.

(4) Amennyiben egy adalékanyag több 
funkcionális csoportba tartozik, a szóban 
forgó takarmány szempontjából elsődleges 
funkciójának megfelelő csoportot kell 
megadni.

(4) A takarmányban lévő többi 
adalékanyagot e rendelet 19. cikke szerint 
kérésre meg kell nevezni a vevő számára.

(4a) A címkézési információkért felelős 
személynek kérésre haladéktalanul az 
illetékes hatóság rendelkezésére kell
bocsátania a kisállateledelben lévő összes 
adalékanyaggal kapcsolatos valamennyi 
információt.

Or. en

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 163
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
VI a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIa. melléklet

Egyedi rendelkezések a biztonsági és 
forgalomba hozatali követelményeknek

meg nem felelő takarmányok címkézésére 
vonatkozóan

1. A 2002/32/EK irányelv alapján 
megengedhető szintet meghaladó 
mértékben nemkívánatos anyagokat 
tartalmazó takarmány címkéjén a 
következő szöveget tüntetik fel: „rendkívül 
magas mértékben …-t (a nemkívánatos 
anyag(ok) megnevezése a 2002/32/EK 
irányelv I. mellékletének megfelelően) 
tartalmazó takarmány, csak engedélyezett 
méregtelenítő létesítmények számára”. E 
létesítményeket a 183/2005/EK rendelet 
10. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján 
engedélyezik.

2. Ha a szennyeződést tisztítás útján 
csökkenteni vagy megszüntetni kívánják, 
a szennyezett takarmány kiegészítő 
címkéjén a következő szöveget tüntetik fel: 
„rendkívül magas mértékben …-t (a 
nemkívánatos anyag(ok) megnevezése a 
2002/32/EK irányelv I. mellékletének 
megfelelően) tartalmazó takarmány, 
takarmányként csak megfelelő tisztítás 
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után használható”.

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 164
Rosa Miguélez Ramos

Rendeletre irányuló javaslat
VI a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VI. MELLÉKLET

Egyedi rendelkezések a biztonsági és 
forgalomba hozatali követelményeknek 

meg nem felelő takarmányok címkézésére 
vonatkozóan

1. A 2002/32/EK irányelv alapján 
megengedhető szintet meghaladó 
mértékben nemkívánatos anyagokat 
tartalmazó takarmány címkéjén a 
következő szöveget tüntetik fel: „rendkívül 
magas mértékben …-t (a nemkívánatos 
anyag(ok) megnevezése a 2002/32/EK 
irányelv I. mellékletének megfelelően) 
tartalmazó takarmány, csak engedélyezett 
méregtelenítő létesítmények számára”. E 
létesítményeket a 183/2005/EK rendelet 
10. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján 
engedélyezik.

2. Ha a szennyeződést tisztítás útján 
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csökkenteni vagy megszüntetni kívánják, 
a szennyezett takarmány kiegészítő 
címkéjén a következő szöveget tüntetik fel: 
„rendkívül magas mértékben …-t (a 
nemkívánatos anyag(ok) megnevezése a 
2002/32/EK irányelv I. mellékletének 
megfelelően) tartalmazó takarmány, 
takarmányként csak megfelelő tisztítás 
után használható”.

Or. es

Indokolás

Normális esetben a takarmánybiztonsági szabványoknak való megfelelés érdekében feltétlenül 
gondoskodni kell arról, hogy az összes, takarmányként besorolt termék megfeleljen a 
takarmányokra vonatkozó előírásoknak. A 20. cikk hatályának a 2002/32/EK irányelv alapján 
megengedhető szintet meghaladó mértékben nemkívánatos anyagokat tartalmazó termékekre 
való korlátozása azt eredményezhetné, hogy azok a jövőbeni takarmánybiztonsági 
szabványok, amelyeket a 2002/32/EK irányelvtől eltérő jogi alapon bocsátanak ki, nem 
vonhatók majd e rendelkezés hatálya alá.
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