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Pakeitimas 34
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Ženklinant nurodoma privaloma, 
savanoriška ir papildoma informacija. 
Nurodant privalomą informaciją turėtų būti 
laikomasi pagrindinių ženklinimo 
reikalavimų ir specifinių reikalavimų 
atitinkamai pašarinėms žaliavoms arba 
kombinuotiesiems pašarams bei papildomų 
reikalavimų dietiniams pašarams.

(15) Ženklinant nurodoma privaloma, 
savanoriška ir papildoma informacija. 
Nurodant privalomą informaciją turėtų būti 
laikomasi pagrindinių ženklinimo 
reikalavimų ir specifinių reikalavimų 
atitinkamai pašarinėms žaliavoms arba 
kombinuotiesiems pašarams bei papildomų 
reikalavimų dietiniams pašarams.
Savanoriška informacija turi būti 
aprašyta techninėje produkto 
specifikacijoje ir patvirtinta kontrolės 
įstaigos.

Or. it

Pakeitimas 35
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2002 m., po GSE ir dioksino krizių, 
buvo nustatytas reikalavimas nurodyti visų 
pašarinių žaliavų procentinę svorio dalį 
kombinuotuosiuose pašaruose. Maisto ir 
pašarų saugos lygis tai pat buvo labai 
padidintas reglamentais (EB) Nr. 178/2002 
ir Nr. 183/2005 bei taikomomis juose 
nurodytomis priemonėmis, ypač daug 
dėmesio skiriant pašarų ir maisto verslo 
operatorių atsakomybei, atsekamumo 
sistemos pagerinimui, RVASVT sistemos 
įdiegimui pašarų versle ir gerosios higienos 

(17) 2002 m., po GSE ir dioksino krizių, 
buvo nustatytas reikalavimas nurodyti visų 
pašarinių žaliavų procentinę svorio dalį 
kombinuotuosiuose pašaruose. Maisto ir 
pašarų saugos lygis tai pat buvo labai 
padidintas reglamentais (EB) Nr. 178/2002 
ir Nr. 183/2005 bei taikomomis juose 
nurodytomis priemonėmis, ypač daug 
dėmesio skiriant pašarų ir maisto verslo 
operatorių atsakomybei, atsekamumo 
sistemos pagerinimui, RVASVT sistemos 
įdiegimui pašarų versle ir gerosios higienos 
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patirties pašarų versle vadovams. 
Atsižvelgiant į šiuos teigiamus pasiekimus, 
atsispindinčius Skubaus įspėjimo apie 
maisto produktus ir pašarus sistemos 
(RASFF) pranešimuose, reikėtų panaikinti 
reikalavimą nurodyti visų pašarinių žaliavų 
procentinę svorio dalį kombinuotuosiuose 
pašaruose. Tikslios procentinės dalys gali 
būti nurodomos savanoriškai.

patirties pašarų versle vadovams. 
Atsižvelgiant į šiuos teigiamus pasiekimus, 
atsispindinčius Skubaus įspėjimo apie 
maisto produktus ir pašarus sistemos 
(RASFF) pranešimuose, reikėtų panaikinti 
reikalavimą nurodyti visų pašarinių žaliavų 
procentinę svorio dalį kombinuotuosiuose 
pašaruose. Tikslios procentinės dalys gali 
būti nurodomos savanoriškai. Tačiau šie 
duomenys turi būti patikrinti kontrolės 
įstaigos, taikant sertifikavimo procedūrą.

Or. it

Pakeitimas 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį. 
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės aktų 
pakeitimus, kuriais buvo suteiktos didesnės 
garantijos, ypač susijusios su RVASVT, 
atsekamumu, griežtomis higienos 
taisyklėmis ir Bendrijos vadovų dėl 
gerosios higienos patirties raida, 
gamintojui turėtų būti leidžiama atmesti
prašymą, jei, jo nuomone, tokiu prašomu 
atskleidimu būtų pažeistos jo intelektinės 
nuosavybės teisės. Tai neturėtų įtakos 
maisto ir pašarų saugai, kadangi 
kompetentingos institucijos visuomet turi 
teisę gauti duomenis apie tikslias visų 
pašarinių žaliavų procentines dalis.

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį. 
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės aktų 
pakeitimus, kuriais buvo suteiktos didesnės 
garantijos, ypač susijusios su RVASVT, 
atsekamumu, griežtomis higienos 
taisyklėmis ir Bendrijos vadovų dėl 
gerosios higienos patirties raida, 
gamintojui turėtų būti leidžiama apriboti 
prašymą suteikti informacijos apie 
žaliavas kurių procentinė svorio 
kombinuotuosiuose pašaruose dalis yra 
didesnė kaip 2 %, jei jis gali įrodyti, kad
tokiu prašomu atskleidimu būtų pažeistos 
jo intelektinės nuosavybės teisės. Tai 
neturėtų įtakos maisto ir pašarų saugai, 
kadangi kompetentingos institucijos 
visuomet turi teisę gauti duomenis apie 
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tikslias visų pašarinių žaliavų procentines 
dalis; esant pagrįstam įtarimui, kad buvo 
pažeisti atitinkami teisės aktai, 
kompetentingos institucijos privalo šią 
informaciją perduoti vartotojams.

Or. de

Pagrindimas

3 pakeitimas po diskusijų komitete buvo papildytas.

Gamintojas turėtų remtis savo intelektine nuosavybe tik tuo atveju, jeigu galėtų tai įrodyti. Be 
to, remiantis gamintojų duomenimis, intelektinė nuosavybė svarbi tik kalbant apie 
komponentus, kurie sudaro mažiau kaip 2 proc. kombinuotųjų pašarų.

Pakeitimas 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį. 
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės 
aktų pakeitimus, kuriais buvo suteiktos 
didesnės garantijos, ypač susijusios su 
RVASVT, atsekamumu, griežtomis 
higienos taisyklėmis ir Bendrijos vadovų 
dėl gerosios higienos patirties raida, 
gamintojui turėtų būti leidžiama atmesti 
prašymą, jei, jo nuomone, tokiu prašomu 
atskleidimu būtų pažeistos jo intelektinės 
nuosavybės teisės. Tai neturėtų įtakos 
maisto ir pašarų saugai, kadangi 
kompetentingos institucijos visuomet turi 
teisę gauti duomenis apie tikslias visų 

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį.
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pašarinių žaliavų procentines dalis.

Or. de

Pagrindimas

Patvirtinant +/-15% svyravimo ribai nurodant kombinuotųjų pašarų sudėtinių dalių kiekius, 
atitinkama Europos Teisingumo Teismo sprendimui dėl kombinuotųjų pašarų ženklinimo ir 
pakankamai atsižvelgiama į gamintojų interesus. Įvedant papildoma teisę atsisakyti teikti 
informaciją, numatoma pasiūlyme dėl reglamento, pateisinama „verslui svarbia informacija“ 
ir(arba) teise į intelektinę nuosavybę, ši nuostata visiškai netektų prasmės.

Pakeitimas 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį.
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės aktų 
pakeitimus, kuriais buvo suteiktos didesnės 
garantijos, ypač susijusios su RVASVT, 
atsekamumu, griežtomis higienos 
taisyklėmis ir Bendrijos vadovų dėl 
gerosios higienos patirties raida, 
gamintojui turėtų būti leidžiama atmesti
prašymą, jei, jo nuomone, tokiu prašomu 
atskleidimu būtų pažeistos jo intelektinės 
nuosavybės teisės. Tai neturėtų įtakos 
maisto ir pašarų saugai, kadangi 
kompetentingos institucijos visuomet turi 
teisę gauti duomenis apie tikslias visų 
pašarinių žaliavų procentines dalis.

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį. 
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės aktų 
pakeitimus, kuriais buvo suteiktos didesnės 
garantijos, ypač susijusios su RVASVT, 
atsekamumu, griežtomis higienos 
taisyklėmis ir Bendrijos vadovų dėl 
gerosios higienos patirties raida, 
gamintojas privalo paklusti prašymui 
teikti informaciją. Informacija teikiama 
apie tris didžiausią dalį svorio turinčius 
kombinuotųjų pašarų komponentus. 
Jeigu jie sudaro mažiau nei 60 % svorio, 
visapusiška informacija teikiama apie 
kitus komponentus, kol pasiekiama 
mažiausiai 60 % bendro svorio. Kad 
nebūtų pažeistos jo intelektinės 
nuosavybės teisės, gamintojas, esant 
pagrįstoms priežastims, neprivalo teikti 
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informacijos apie žaliavas kurių 
procentinė svorio kombinuotuosiuose 
pašaruose dalis yra mažesnė kaip 3 %. Tai 
neturėtų įtakos maisto ir pašarų saugai, 
kadangi kompetentingos institucijos 
visuomet turi teisę gauti duomenis apie 
tikslias visų pašarinių žaliavų procentines 
dalis.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu sukuriama realioms sąlygoms pritaikyta ir vartotojams patogi nuostata.

Pakeitimas 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį.
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės aktų 
pakeitimus, kuriais buvo suteiktos didesnės 
garantijos, ypač susijusios su RVASVT, 
atsekamumu, griežtomis higienos 
taisyklėmis ir Bendrijos vadovų dėl 
gerosios higienos patirties raida, 
gamintojui turėtų būti leidžiama atmesti 
prašymą, jei, jo nuomone, tokiu prašomu 
atskleidimu būtų pažeistos jo intelektinės 
nuosavybės teisės. Tai neturėtų įtakos 
maisto ir pašarų saugai, kadangi 
kompetentingos institucijos visuomet turi 
teisę gauti duomenis apie tikslias visų 
pašarinių žaliavų procentines dalis.

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį. 
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės aktų 
pakeitimus, kuriais buvo suteiktos didesnės 
garantijos, ypač susijusios su RVASVT, 
atsekamumu, griežtomis higienos 
taisyklėmis ir Bendrijos vadovų dėl 
gerosios higienos patirties raida, 
gamintojas privalo paklusti prašymui 
teikti informaciją. Informacija teikiama 
apie keturis didžiausią dalį svorio 
turinčius kombinuotųjų pašarų 
komponentus. Jeigu jie sudaro mažiau nei 
70 % svorio, visapusiška informacija 
teikiama apie kitus komponentus, kol 
pasiekiama mažiausiai 70 % bendro 
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svorio. Kad nebūtų pažeistos jo 
intelektinės nuosavybės teisės, gamintojas, 
esant pagrįstoms priežastims, neprivalo 
teikti informacijos apie žaliavas kurių 
procentinė svorio kombinuotuosiuose 
pašaruose dalis yra mažesnė kaip 3 %. Tai 
neturėtų įtakos maisto ir pašarų saugai, 
kadangi kompetentingos institucijos 
visuomet turi teisę gauti duomenis apie 
tikslias visų pašarinių žaliavų procentines 
dalis.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu sukuriama realioms sąlygoms pritaikyta ir vartotojams patogi nuostata.

Pakeitimas 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį.
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės aktų 
pakeitimus, kuriais buvo suteiktos didesnės 
garantijos, ypač susijusios su RVASVT, 
atsekamumu, griežtomis higienos 
taisyklėmis ir Bendrijos vadovų dėl 
gerosios higienos patirties raida, 
gamintojui turėtų būti leidžiama atmesti 
prašymą, jei, jo nuomone, tokiu prašomu 
atskleidimu būtų pažeistos jo intelektinės 
nuosavybės teisės. Tai neturėtų įtakos 
maisto ir pašarų saugai, kadangi 

(19) Tam tikrose srityse, kur gamintojas 
neprivalo nurodyti išsamios informacijos, 
klientui turėtų būti sudaryta galimybė 
kreiptis dėl papildomos informacijos. Be 
to, nurodant pašarines žaliavas 
kombinuotuosiuose pašaruose, išvardijant 
mažėjančia tvarka pagal svorį, jau 
suteikiama svarbi informacija apie sudėtį.
Įvertinant naujausius Bendrijos teisės aktų 
pakeitimus, kuriais buvo suteiktos didesnės 
garantijos, ypač susijusios su RVASVT, 
atsekamumu, griežtomis higienos 
taisyklėmis ir Bendrijos vadovų dėl 
gerosios higienos patirties raida, 
gamintojas privalo paklusti prašymui 
teikti informaciją. Informacija teikiama 
apie penkis didžiausią dalį svorio 
turinčius kombinuotųjų pašarų 
komponentus. Jeigu jie sudaro mažiau nei 
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kompetentingos institucijos visuomet turi 
teisę gauti duomenis apie tikslias visų 
pašarinių žaliavų procentines dalis.

80 % svorio, visapusiška informacija 
teikiama apie kitus komponentus, kol 
pasiekiama mažiausiai 80 % bendro 
svorio. Kad nebūtų pažeistos jo 
intelektinės nuosavybės teisės, gamintojas, 
esant pagrįstoms priežastims, neprivalo 
teikti informacijos apie žaliavas kurių 
procentinė svorio kombinuotuosiuose 
pašaruose dalis yra mažesnė kaip 3 %.Tai 
neturėtų įtakos maisto ir pašarų saugai, 
kadangi kompetentingos institucijos 
visuomet turi teisę gauti duomenis apie 
tikslias visų pašarinių žaliavų procentines 
dalis.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu sukuriama realioms sąlygoms pritaikyta ir vartotojams patogi nuostata.

Pakeitimas 41
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Taikant modernų ženklinimą kuriama 
konkurencingesnė rinkos aplinka, kurioje 
dinamiški, veiksmingi, naujoviški ūkio 
subjektai parduodami produktus gali gauti 
didžiausią su ženklinimu susijusią naudą. 
Atsižvelgiant į verslas verslui santykius 
prekiaujant pašarais gyvuliams ir į gyvūnų 
augintinių ėdalo gamintojo ir pirkėjo 
santykius, gero ženklinimo kodeksai šioms 
dviems sritims galėtų būti naudingi 
siekiant šiuolaikiško ženklinimo tikslų. 
Šiais kodeksais gali būti aiškinamas 
savanoriško ženklinimo pagrindas.

(25) Taikant modernų ženklinimą kuriama 
konkurencingesnė rinkos aplinka, kurioje 
dinamiški, veiksmingi, naujoviški ūkio 
subjektai parduodami produktus gali gauti 
didžiausią su ženklinimu susijusią naudą.
Atsižvelgiant į verslas verslui santykius 
prekiaujant pašarais gyvuliams ir į gyvūnų 
augintinių ėdalo gamintojo ir pirkėjo 
santykius, gero ženklinimo kodeksai šioms 
dviems sritims gali būti naudingi siekiant 
šiuolaikiško ženklinimo tikslų. Šie
kodeksai privalo atitikti savanoriško 
ženklinimo pagrindui.

Or. it
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Pakeitimas 42
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Komisijai turėtų būti suteikta teisė, 
ypač sprendžiant dėl produktų, kuriuos 
draudžiama naudoti kaip pašarus, suteikti 
leidimus specialiesiems pašarams, nustatyti 
nemaistiniams gyvūnams skirtų pašarinių 
žaliavų ženklinimo kategorijų sąrašą, iš 
dalies pakeisti savanoriškai ženklinant 
teikiamos informacijos sąrašą bei suderinti 
priedus, atsižvelgiant į mokslinius ir 
techninius pokyčius. Kadangi priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies 
keisti neesminėms šio reglamento 
nuostatoms, inter alia, jį papildant, 
priemonės turi būti priimtos laikantis 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

(29) Komisijai turėtų būti suteikta teisė, 
ypač sprendžiant dėl produktų, kuriuos 
draudžiama naudoti kaip pašarus, suteikti 
leidimus specialiesiems pašarams, nustatyti 
nemaistiniams gyvūnams skirtų pašarinių 
žaliavų ženklinimo kategorijų sąrašą, iš 
dalies pakeisti savanoriškai ženklinant 
teikiamos informacijos sąrašą, nustatyti 
pašarų sertifikavimo procedūrą 
savanoriško ženklinimo atveju bei 
suderinti priedus, atsižvelgiant į mokslinius 
ir techninius pokyčius. Kadangi priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies 
keisti neesminėms šio reglamento 
nuostatoms, inter alia, jį papildant, 
priemonės turi būti priimtos laikantis 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. it

Pakeitimas 43
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003,

Or. es
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Pagrindimas

Šio reglamento nuostatos dėl pašarų įvedimo į rinką negali prieštarauti nei kitiems teisės 
aktams dėl priedų įvedimo į rinką, nei sukelti tokių teisės aktų nuostatų neapibrėžtumo.

Pakeitimas 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr.  1831/2003 dėl 
priedų, skirtų. naudoti gyvūnų mityboje;

Or. de

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų galioti nekenkiant Reglamentui (EB) Nr. 1831/2003 dėl  priedų, skirtų 
naudoti gyvūnų mityboje. Ypač šiame reglamente nustatytais reikalavimais įvedimui į rinką 
nereikėtų įtakoti arba sukurti teisinį neapibrėžtumą specifinėms priedų įvedimo į rinką 
sąlygoms, kurios jau yra nustatytos aukščiau paminėtu reglamentu.

Pakeitimas 45
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) 2007 m. liepos 28 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo 1.
OL L 189, 2002 10 10, p. 1.

Or. es



PE409.724v01-00 12/95 AM\735898LT.doc

LT

Pagrindimas

Šio reglamento nuostatos dėl pašarų įvedimo į rinką negali prieštarauti nei kitiems teisės 
aktams dėl priedų įvedimo į rinką, nei sukelti tokių teisės aktų nuostatų neapibrėžtumo.

Pakeitimas 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) 2007 m. liepos 28 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo 1;

OL L 189, 2002 10 10, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas privalo galioti nekenkiant Reglamentui (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės 
gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Ypač šiame reglamente nustatytais reikalavimais 
įvedimui į rinką nereikėtų įtakoti arba sukurti teisinį neapibrėžtumą specifinėms priedų 
įvedimo į rinką sąlygoms, kurios jau yra nustatytos aukščiau paminėtu reglamentu.

Pakeitimas 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas nėra taikomas 
vandeniui, kurį gyvūnai vartoja tiesiogiai 
arba kuris specialiai įmaišomas į pašarus.

3. Šis reglamentas nėra taikomas 
vandeniui, kurį gyvūnai vartoja tiesiogiai 
arba kuris specialiai įmaišomas į pašarus. 
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Tačiau jis taikomas pašarams, kurie 
pateikiami maišant juos su vandeniu.

Or. de

Pagrindimas

Nors šiame reglamente vanduo neminimas, daugelis pašarų pateikiami gyvuliams maišant 
juos su vandeniu. Toks vartojimas  yra specifinis pašarų vartojimas, todėl šį metodą būtina 
įtraukti į reglamentą.

Pakeitimas 48
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas nėra taikomas 
vandeniui, kurį gyvūnai vartoja tiesiogiai 
arba kuris specialiai įmaišomas į pašarus.

3. Šis reglamentas nėra taikomas vandeniui, 
kurį gyvūnai vartoja tiesiogiai arba kuris 
specialiai įmaišomas į pašarus. Tačiau jis 
taikomas pašarams, kurie pateikiami 
maišant juos su vandeniu.

Or. es

Pagrindimas

Daugelis priedų gyvuliams yra pateikiami kartu su vandeniu. Toks pašarų naudojimas 
(sąvoka pašarai apimami ir priedai) ir toliau turi priklausyti šio reglamento taikymo 
apimčiai. 

Pakeitimas 49
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) „Gyvulių maitinimas per burną“: 
pašarų įvedimas į gyvulio skrandžio 
virškinamąjį traktą per snukį, norint 
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patenkinti gyvulio maitinimosi poreikius 
ir (arba) palaikyti sveikų gyvulių 
produktyvumą.

Or. es

Pagrindimas

Šiuolaikinė gyvulininkystė remiasi ne tik įprastiniu gyvulių maitinimu, bet ir apima pasyvų 
arba aktyvų maitinimą įvairiomis maistinėmis medžiagomis, kurios prisideda prie geriausios 
fiziologinės ir sveikatos būklės. Gyvulių maitinimas per burną apima šiuos skirtingus metodus 
ir tuo pačiu patenka į šio reglamento taikymo apimtį.

Pakeitimas 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) aufrechtzuerhalten.pašarų įvedimas į 
gyvulio skrandžio virškinamąjį traktą per 
snukį, norint patenkinti gyvulio 
maitinimosi poreikius ir (arba) palaikyti 
sveikų gyvulių produktyvumą;

Or. de

Pagrindimas

Gyvulių maitinimas per burną. Šiuolaikinė gyvulininkystė remiasi ne tik įprastiniu gyvulių 
maitinimu, bet ir apima pasyvų arba aktyvų maitinimą įvairiomis maistinėmis medžiagomis, 
kurios prisideda prie geriausios fiziologinės ir sveikatos būklės. Gyvulių maitinimas per 
burną apima šiuos skirtingus metodus ir tuo pačiu jai turi būti taikomos nuostatos šio 
reglamento apimtyje. 
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Pakeitimas 51
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „kombinuotasis pašaras“: pašarinių 
žaliavų mišinys su pašarų priedais arba be 
jų, naudojamas kaip visavertis pašaras arba 
pašaro papildas gyvūnams;

(f) „kombinuotasis pašaras“: mažiausiai 
dviejų pašarinių žaliavų mišinys su pašarų 
priedais arba be jų, naudojamas kaip 
visavertis pašaras arba pašaro papildas 
gyvūnams;

Or. es

Pakeitimas 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „kombinuotasis pašaras“: pašarinių 
žaliavų mišinys su pašarų priedais arba be 
jų, naudojamas kaip visavertis pašaras arba 
pašaro papildas gyvūnams;

(f) „kombinuotasis pašaras“: mažiausiai 
dviejų pašarinių žaliavų mišinys su pašarų 
priedais arba be jų, naudojamas kaip 
visavertis pašaras arba pašaro papildas 
gyvūnams;

Or. de

Pagrindimas

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
(EG) Nr. 183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht 
möglich ist. Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als 
durch Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.
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Pakeitimas 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „visavertis pašaras“: kombinuotasis 
pašaras, kurio sudėtis atitinka gyvūnų 
paros racioną (davinį);

(g) „visavertis pašaras“: kombinuotasis 
pašaras, kurio sudėtis atitinka gyvūnų 
paros racioną (davinį), kaip yra nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 2 
straipsnio 2 dalies f punkte;

Or. de

Pagrindimas

Paros raciono (davinio) apibrėžimas turi atitikti jo reikalingumui. Todėl, apibrėžimą reikia 
pakeisti norint užtikrinti, kad bus paminėtos visos maistinę vertę turinčios sudedamosios 
dalys. Paros racionas (davinys), – tai vidutiniškas pašarų kiekis, paskaičiuotas esant 12% 
drėgmei, kuris yra kasdien būtinas tam tikros rūšies, amžiaus ir pajėgumų gyvuliui,  visoms 
būtiniausioms reikmėms patenkinti.

Pakeitimas 54
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „visavertis pašaras“: kombinuotasis 
pašaras, kurio sudėtis atitinka gyvūnų 
paros racioną (davinį);

(g) „visavertis pašaras“: „visavertis 
pašaras“: ; kombinuotasis pašaras, kurio 
sudėtis atitinka gyvūnų paros racioną 
(davinį), kaip jis apibrėžiamas 2003 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 
dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų 
mityboje, 2 straipsnio 2 dalies f punkte;
OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 55
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „pašaro papildas“: kombinuotasis 
pašaras, kurį sudaro bent viena pašarinė 
žaliava, turinti daug tam tikrų medžiagų, ir 
kurio, dėl jo sudėties, pakanka paros 
racionui (daviniui) tik tuo atveju, jei jis 
derinamas su kitais pašarais;

(h) „pašaro papildas“: kombinuotasis 
pašaras, turintis daug tam tikrų medžiagų, 
ir kurio, dėl jo sudėties, pakanka paros 
racionui (daviniui) tik tuo atveju, jei jis 
derinamas su kitais pašarais;

Or. pt

Pagrindimas

Kadangi kombinuotasis pašaras yra apibrėžtas kaip pašarinių žaliavų mišinys, pašarų 
papildai, kuriuos reikia laikyti  kombinuotaisiais pašarais, gali būti sudaryti ne tik iš vienos 
pašarinės žaliavos.

Pakeitimas 56
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) „Papildomas pašaras“: gyvulių 
maitinimui skirtas produktas, susidedantis 
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iš visų rūšių priedų mišinio, išskyrus 
priedus, minimus Reglamento (EB) Nr. 
183/2005 IV priedo 3 skyriuje, ir (arba) 
sumaišytas pašarinėmis žaliavomis, tačiau 
dėl savo sudėties nėra pakankamas kaip 
paros racionas (davinys). Jo paskirtis yra 
patenkinti padidintą ir laikiną, ir(arba) 
ypatingą gyvulių maitinimo poreikį. Jis 
pateikiamas atskirai arba kartu su paros 
racionu, arba kartu su vandeniu.

Or. es

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) „ gyvulių maitinimui skirtas 
produktas, susidedantis iš visų rūšių 
priedų mišinio, išskyrus priedus, minimus 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 
3 skyriuje, ir (arba) sumaišytas 
pašarinėmis žaliavomis, tačiau dėl savo 
sudėties nėra pakankamas kaip paros 
racionas (davinys). Jo paskirtis yra 
patenkinti padidintą ir laikiną, ir(arba) 
ypatingą gyvulių maitinimo poreikį. 
verabreicht.Jis pateikiamas atskirai arba 
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kartu su paros racionu, arba kartu su 
vandeniu.

Or. de

Pakeitimas 58
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) „užpildas“: medžiaga, skirta tirpinti, 
skiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai pakeisti 
pašarų priedus, siekiant sudaryti geresnes 
sąlygas pašarams ruošti, taikyti arba 
naudoti, nekeičiant jų technologinės 
funkcijos ir nedarant jokio tiesioginio 
technologinio poveikio;

(k) „užpildas“: medžiaga, skirta tirpinti, 
skiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai pakeisti 
pašarų priedus, siekiant sudaryti geresnes 
sąlygas pašarams ruošti, taikyti arba 
naudoti;

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama supaprastinti tekstą ir išvengti klaidingo interpretavimo.

Pakeitimas 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) „užpildas“: medžiaga, skirta tirpinti, 
skiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai pakeisti 
pašarų priedus, siekiant sudaryti geresnes 
sąlygas pašarams ruošti, taikyti arba 
naudoti, nekeičiant jų technologinės 
funkcijos ir nedarant jokio tiesioginio 
technologinio poveikio;

(k) „užpildas“: medžiaga, skirta tirpinti, 
skiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai pakeisti 
pašarų priedus, siekiant sudaryti geresnes 
sąlygas pašarams ruošti, taikyti arba 
naudoti;
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Or. de

Pakeitimas 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) „partija“: vienos gamybos įmonės 
naudojant vienodus gamybos parametrus 
pagamintas produkcijos vienetas arba 
keletas tokių vienetų, pagamintų vienas po 
kito ir saugomų kartu. Ji susideda iš
nenustatyto pašarų kiekio ir jai būdingos 
vienodos savybės, tokios kaip kilmė, 
įvairovė, pakuotės tipas, pakuotojas, 
siuntėjas arba ženklinimas;

(o) „partija“: nenustatytas pašarų kiekis, 
kuriam būdingos vienodos savybės, tokios 
kaip kilmė, įvairovė, pakuotės tipas, 
pakuotojas, siuntėjas arba ženklinimas;

Or. de

Pagrindimas

Užtikrinant kontrolę, sąvoka „partija“ reikėtų apimti įprastinę pašarų sektoriuje taikomą 
praktiką. 

Pakeitimas 61
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) „partija“: vienos gamybos įmonės 
naudojant vienodus gamybos parametrus 
pagamintas produkcijos vienetas arba 
keletas tokių vienetų, pagamintų vienas 
po kito ir saugomų kartu. Ji susideda iš
nenustatyto pašarų kiekio ir jai būdingos 
vienodos savybės, tokios kaip kilmė, 
įvairovė, pakuotės tipas, pakuotojas, 

(o) „partija“: nenustatytas pašarų kiekis, 
kuriam  būdingos vienodos savybės, tokios 
kaip kilmė, įvairovė, pakuotės tipas, 
pakuotojas, siuntėjas arba ženklinimas;
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siuntėjas arba ženklinimas;

Or. pl

Pakeitimas 62
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) „pašarų ženklinimas“: žodžių, 
duomenų, prekių ženklų, prekių rūšių 
pavadinimų, iliustruojamosios medžiagos 
arba simbolių pateikimas naudojant bet 
kokias priemones, susijusias su šiais 
pašarais arba pridedamas prie šių pašarų, 
t. y. ant pakuotės, ant talpyklos, pastaboje, 
etiketėje, dokumente, ant žiedo, ant 
sandariklio arba interneto nuorodoje;

(p) „pašarų ženklinimas“: bet kokių  su
šiais pašarais susijusių žodžių, duomenų, 
prekių ženklų, prekių rūšių pavadinimų, 
iliustruojamosios medžiagos arba simbolių 
pateikimas arba pridėjimas prie šių pašarų 
ant pakuotės, dokumente, ant talpyklos, 
pastaboje, etiketėje arba voke;

Or. pl

Pagrindimas

Taikant sąvoką „bet kokias priemones“ neapgalvotai galima sukurti prievolę žymėti, kurios 
taikymo sritis būtų per plati ir ji nustotų tarnauti savo pagrindiniam žymėjimo tikslui, o būtent 
– pateikti vartotojui informaciją apie gaminį ir tuo pačiu padėti pasirinkti. 

Pakeitimas 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) „pašarų ženklinimas“: žodžių, 
duomenų, prekių ženklų, prekių rūšių 
pavadinimų, iliustruojamosios medžiagos 
arba simbolių pateikimas naudojant bet 
kokias priemones, susijusias su šiais 
pašarais arba pridedamas prie šių pašarų, 

(p) „pašarų ženklinimas“: bet kokių  su 
šiais pašarais susijusių žodžių, duomenų, 
prekių ženklų, prekių rūšių pavadinimų, 
iliustruojamosios medžiagos arba 
simbolių pateikimas arba pridėjimas prie 
šių pašarų ant pakuotės, dokumente, ant 
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t. y. ant pakuotės, ant talpyklos, pastaboje, 
etiketėje, dokumente, ant žiedo, ant 
sandariklio arba interneto nuorodoje;

talpyklos, pastaboje, etiketėje, ant žiedo 
arba sandariklio;

Or. de

Pagrindimas

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, dass ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d. h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
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.

Pakeitimas 64
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) „pašarų ženklinimas“: žodžių, 
duomenų, prekių ženklų, prekių rūšių 
pavadinimų, iliustruojamosios medžiagos 
arba simbolių pateikimas naudojant bet 
kokias priemones, susijusias su šiais 
pašarais arba pridedamas prie šių pašarų, 

(p) „pašarų ženklinimas“: bet kokių  su 
šiais pašarais susijusių žodžių, duomenų, 
prekių ženklų, prekių rūšių pavadinimų, 
iliustruojamosios medžiagos arba simbolių 
pateikimas arba pridėjimas prie šių pašarų 
ant pakuotės, dokumente, ant talpyklos, 
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t. y. ant pakuotės, ant talpyklos, pastaboje, 
etiketėje, dokumente, ant žiedo, ant 
sandariklio arba interneto nuorodoje;

pastaboje, etiketėje, ant žiedo arba 
sandariklio;

Or. en

Pagrindimas

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.

The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed. 

This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 
different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 

The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final

Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.

Pakeitimas 65
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) „etiketė“: žymena, prekės ženklas, 
ženklas, iliustruojamoji arba kitokia 
aprašomoji medžiaga, surašyti, 
atspausdinti, uždėti trafaretu, pažymėti, 
įspausti, atspausti arba pritvirtinti ant 
pašarų talpyklos;

(q) „etiketė“: žymena, prekės ženklas, 
ženklas, iliustruojamoji arba kitokia 
aprašomoji medžiaga, surašyti, 
atspausdinti, uždėti trafaretu, pažymėti, 
įspausti, atspausti arba pritvirtinti ant 
pašarų talpyklos arba bet kokia duomenų 
laikmena, susijusi su šiais pašarais arba 
prie jų pridedama;

Or. es
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Pagrindimas

Šiame reglamente patvirtinta ženklinimo koncepcija atsižvelgiama į faktą, kad  pašarų 
pakuotės etiketėje pateikiama tik dalis klientams tiekėjo pateikiamos informacijos.  Norint 
pagerinti informacijos pateikimą ir aiškiau aprašyti panaudojimą, būtina imtis tolimesnių 
papildomų priemonių.

Pakeitimas 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) „etiketė“: žymena, prekės ženklas, 
ženklas, iliustruojamoji arba kitokia 
aprašomoji medžiaga, surašyti, 
atspausdinti, uždėti trafaretu, pažymėti, 
įspausti, atspausti arba pritvirtinti ant 
pašarų talpyklos;

(q) „etiketė“: žymena, prekės ženklas, 
ženklas, iliustruojamoji arba kitokia 
aprašomoji medžiaga, surašyti, 
atspausdinti, uždėti trafaretu, pažymėti, 
įspausti, atspausti arba pritvirtinti ant 
pašarų talpyklos, arba bet kokia duomenų 
laikmena, susijusi su šiais pašarais arba 
prie jų pridedama;

Or. de

Pagrindimas

Etiketė. Šiame reglamente patvirtinta ženklinimo koncepcija atsižvelgiama į faktą, kad  
pašarų pakuotės etiketėje pateikiama tik dalis klientams tiekėjo pateikiamos informacijos. 
Norint pagerinti informacijos pateikimą ir tiksliau informuoti subjektus, kuriems šis 
ženklinimas ir yra skirtas, būtina imtis  papildomų priemonių. Etiketės apibrėžimą būtina 
suderinti su ženklinimo apibrėžimu.

Pakeitimas 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ra) „pirmasis pateikimas į rinką“:
pirmasis pašaro įvedimas į rinką po jo 
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pagaminimo arba įvežimo.

Or. de

Pagrindimas

Pirmasis pateikimas į rinką. Šis principas, kuris pirmą kartą buvo panaudotas reglamente 
(EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, pasitvirtino kaip veiksminga priemonė skirta pateisinti 
lūkesčius ir įstatymais numatytus įsipareigojimus santykiuose tarp pašarų gamintojų ir 
gyvulių augintojų. Norint įvairioms pašarą gaminančioms bendrovėms aiškiai apibrėžti jų 
atsakomybės sritis, yra svarbu įtraukti šį apibrėžimą.

Pakeitimas 68
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ra) „pirmasis pateikimas į rinką“:
pirmasis pašaro įvedimas į rinką po jo 
pagaminimo arba įvežimo. 

Or. es

Pagrindimas

Šis principas, kuris pirmą kartą buvo panaudotas reglamente (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, 
pasitvirtino kaip veiksminga priemonė skirta pateisinti lūkesčius ir įstatymais numatytus 
įsipareigojimus vis sudėtingesniuose šios pramonės šakos santykiuose. Norint įvairioms 
pašarą gaminančioms bendrovėms aiškiai apibrėžti jų atsakomybės sritis, yra svarbu įtraukti 
šį apibrėžimą.

Pakeitimas 69
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ra) „pirmasis pateikimas į rinką“:
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pirmasis pašaro įvedimas į rinką po jo 
pagaminimo arba įvežimo. 

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jie yra sveiki, tikri, atitinkantys tikslą ir 
tokios kokybės, kad juos galima būtų 
parduoti;

(a) jie yra sveiki, be priemaišų, 
atitinkantys tikslą ir tokios kokybės, kad 
juos galima būtų parduoti;

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „tikri“ gali sukelti neaiškumo. Sąvoka „be priemaišų“, vartojama 1979 m. balandžio 
2 d. direktyvos 79/373 dėl prekybos kombinuotaisiais pašarais 3 straipsnyje.
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Pakeitimas 71
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jie yra sveiki, tikri, atitinkantys tikslą ir 
tokios kokybės, kad juos galima būtų 
parduoti;

(a) jie yra sveiki, be priemaišų,
atitinkantys tikslą ir tokios kokybės, kad 
juos galima būtų parduoti;

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „tikri“ gali sukelti neaiškumo.
 Šis pakeitimas sustipriną aiškumą ir jame vartojama sąvoka „be priemaišų“, kuri vartojama 
1979 m. balandžio 2 d. direktyvos 79/373 dėl prekybos kombinuotaisiais pašarais 3 
straipsnyje.

Pakeitimas 72
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pašarų gamintojai sudaro sąlygas 
atsakingoms institucijoms atlikti oficialią 
kontrolę, gauti visą informaciją, susijusią 
su pašarų, kurie pateikiami į rinką, 
sudėtimi arba tvirtinama nuosavybe, kad 
būtų galima patikrinti ženklinant nurodytos 
informacijos tikslumą.

2. Už pirmą pateikimą į rinką atsakingas 
asmuo sudaro sąlygas atsakingoms 
institucijoms atlikti oficialią kontrolę, gauti 
visą informaciją, susijusią su pašarų, kurie 
pateikiami į rinką, sudėtimi arba tvirtinama 
nuosavybe, kad būtų galima patikrinti 
ženklinant nurodytos informacijos 
tikslumą.

Or. es

Pagrindimas

Vietoje sąvokos „pašarų gamintojai“ labiau tinkama vartoti sąvoką „už pirmą pateikimą į 
rinką atsakingas asmuo“, nes už reglamento (EB) Nr. 178/2002 17, 18 ir 20 straipsnių 
nuostatų įgyvendinimą atsakingas asmuo yra importuotojas, o ne pašarų gamintojas.
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Pakeitimas 73
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pašarų gamintojai sudaro 
sąlygas atsakingoms institucijoms 
atlikti oficialią kontrolę, gauti visą 
informaciją, susijusią su pašarų, 
kurie pateikiami į rinką, sudėtimi 
arba tvirtinama nuosavybe, kad 
būtų galima patikrinti ženklinant 
nurodytos informacijos tikslumą.

2. Už pirmą pateikimą į rinką 
atsakingas asmuo sąlygas atsakingoms 
institucijoms atlikti oficialią kontrolę, 
gauti visą informaciją, susijusią su 
pašarų, kurie pateikiami į rinką, 
sudėtimi arba tvirtinama nuosavybe, 
kad būtų galima patikrinti ženklinant 
nurodytos informacijos tikslumą.

Or. it

Pagrindimas

Geriau minėti „pirmą pateikimą į rinką“, nes tai galioja ir importuotų pašarų atveju, kuriuo 
pagal reglamento (EB) Nr. 178/2002 dėl Europos maisto saugos 17, 18 ir 20 straipsnius 
atsakingas yra importuotojas, o ne gamintojas.

Pakeitimas 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pašarų gamintojai sudaro sąlygas 
atsakingoms institucijoms atlikti oficialią 
kontrolę, gauti visą informaciją, susijusią 
su pašarų, kurie pateikiami į rinką, 
sudėtimi arba tvirtinama nuosavybe, kad 
būtų galima patikrinti ženklinant nurodytos 
informacijos tikslumą.

2. Pašarų gamintojai sudaro sąlygas 
atsakingoms institucijoms atlikti oficialią 
kontrolę, gauti visą informaciją, susijusią 
su pašarų, kurie pateikiami į rinką, 
sudėtimi arba tvirtinama nuosavybe, kad 
būtų galima patikrinti ženklinant nurodytos 
informacijos tikslumą.

Or. de
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Pakeitimas 75
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pašarų gamintojai sudaro sąlygas 
atsakingoms institucijoms atlikti oficialią 
kontrolę, gauti visą informaciją, susijusią 
su pašarų, kurie pateikiami į rinką, 
sudėtimi arba tvirtinama nuosavybe, kad 
būtų galima patikrinti ženklinant nurodytos 
informacijos tikslumą.

2. Pašarų gamintojai sudaro sąlygas 
atsakingoms institucijoms atlikti oficialią 
kontrolę, gauti visą informaciją, susijusią 
su pašarų, kurie pateikiami į rinką, 
sudėtimi arba tvirtinama nuosavybe, kad 
būtų galima patikrinti ženklinant nurodytos 
informacijos tikslumą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu sustiprinamas tikslumas. Pasiūlymo 12 straipsnyje aiškiai nustatoma atsakomybė 
už ženklinimą. Nuoseklumo vardan šią atsakomybę būtina aiškiai pabrėžti ir 5 straipsnio 2 
dalyje.

Pakeitimas 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsakingos įstaigos gali remiantis 2 
pastraipa pateiktą informaciją perduoti 
vartotojui, jeigu apsvarsčius pagrįstus 
gamintojų ir vartotojų interesus, jos 
mano, kad informacijos perdavimas yra 
pateisinamas. Reikalui esant  informacija 
perduodama pasirašius konfidencialumo 
pasižadėjimą.

Or. de
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Pagrindimas

Pakeitimas 11 po diskusijų komitete buvo pakeistas.

Siekiant užtikrinti, kad pašarinės žaliavos būtų ir toliau viešai deklaruojamos, reikia 
garantuoti, kad kilus pagrįstam įtarimui būtų galima gauti susijusią informaciją, nors 
duomenys ant etiketės nurodomi savanoriškai.

Pakeitimas 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas Uždraustos medžiagos

Or. de

Pakeitimas 78
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas Uždraustos medžiagos

Or. en

Pakeitimas 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įvertinus mokslinius įrodymus, 
technologinę pažangą ir RASFF 

2. Įvertinus mokslinius įrodymus, 
technologinę pažangą ir RASFF 
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pranešimus arba oficialios kontrolės 
rezultatus pagal Reglamento (EB) Nr. 
882/2004 nuostatas, Komisija patvirtina 
draudžiamų pateikti į rinką arba naudoti 
gyvūnų mitybos tikslams žaliavų sąrašą.

pranešimus arba oficialios kontrolės 
rezultatus pagal Reglamento (EB) Nr. 
882/2004 nuostatas, Komisija IIa priede 
patvirtina draudžiamų pateikti į rinką arba 
naudoti gyvūnų mitybos tikslams žaliavų 
sąrašą.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 80
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įvertinus mokslinius įrodymus, 
technologinę pažangą ir RASFF 
pranešimus arba oficialios kontrolės 
rezultatus pagal Reglamento (EB) Nr. 
882/2004 nuostatas, Komisija patvirtina 
draudžiamų pateikti į rinką arba naudoti 
gyvūnų mitybos tikslams žaliavų sąrašą.

2. Įvertinus mokslinius įrodymus, 
technologinę pažangą ir RASFF 
pranešimus arba oficialios kontrolės 
rezultatus pagal Reglamento (EB) Nr.
882/2004 nuostatas, Komisija IIa priede 
patvirtina draudžiamų pateikti į rinką arba 
naudoti gyvūnų mitybos tikslams žaliavų 
sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Das Verzeichnis verbotener Materialien müsste als Anhang in die Verordnung selbst 
einbezogen werden, wie dies bei dem Verzeichnis der wichtigsten verwendbaren Materialien 
der Fall ist, und nicht in einem gesonderten Text (zurzeit in der Entscheidung 2004/217) 
erscheinen.
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Pakeitimas 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Priemaišų ribinių verčių nustatymas

Neatsižvelgiant į Direktyvos 2002/32/EB 
nuostatas, Komisija gali nustatyti dėl 
gamybos proceso atsiradusių priemaišų 
ribines vertes. Šiuo tikslu ji atsižvelgia į 
naujausius mokslinius atradimus, 
techninę pažangą, pranešimus pagal 
išankstinio įspėjimo maisto produktų ir 
pašarų sistemą bei oficialios patikros, 
atliktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 
882/2004, rezultatais.
Priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
29 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Änderungsantrag 13 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Pakeitimas 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant reglamente, kuriuo 
suteikiamas leidimas prekiauti atitinkamais 

Nepažeidžiant reglamente, kuriuo 
suteikiamas leidimas prekiauti atitinkamais 
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pašarų priedais, nurodytų naudojimo 
sąlygų, pašarų priedų kiekis pašarų 
papilduose neturėtų viršyti daugiau kaip 
100 kartų nustatytos leistinos normos 
visaverčiuose pašaruose arba, 
kokcidiostatų ir histomonostatų atveju, 
daugiau kaip penkis kartus atitinkamos 
nustatytos leistinos normos.

pašarų priedais, nurodytų naudojimo 
sąlygų, pašarų priedų kiekis pašarų 
papilduose neturėtų viršyti daugiau kaip 50 
kartų nustatytos leistinos normos 
visaverčiuose pašaruose arba, 
kokcidiostatų ir histomonostatų atveju, 
daugiau kaip penkis kartus atitinkamos 
nustatytos leistinos normos. Pašarų 
papildus, kuriuose yra daugiau nei 50 
kartų ir mažiau nei 100 kartų nustatytos 
leistinos pašarų priedų normos, pavieniais 
atvejais galima naudoti leidus veterinarui.

Or. de

Pagrindimas

Änderungsantrag 15 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert.

. Ausnahmen für höher dosierte Ergänzungsfuttermittel müssen vom Tierarzt empfohlen 
worden sein. Der Gebrauch von Vormischungen, die Konzentrationen über diese Werte 
hinaus enthalten können, erfordert eine Zulassung des Betriebes nach Artikel 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 zur Futtermittelhygiene.

Pakeitimas 83
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant reglamente, kuriuo 
suteikiamas leidimas prekiauti atitinkamais 
pašarų priedais, nurodytų naudojimo 
sąlygų, pašarų priedų kiekis pašarų 
papilduose neturėtų viršyti daugiau kaip 
100 kartų nustatytos leistinos normos 
visaverčiuose pašaruose arba, 
kokcidiostatų ir histomonostatų atveju, 
daugiau kaip penkis kartus atitinkamos 
nustatytos leistinos normos.

Nepažeidžiant reglamente, kuriuo 
suteikiamas leidimas prekiauti atitinkamais 
pašarų priedais, nurodytų naudojimo 
sąlygų, pašarų priedų kiekis pašarų 
papilduose, pvz., paruoštuose pašarų 
kibiruose, kuriuose yra mineralų, neturėtų 
viršyti daugiau kaip 100 kartų nustatytos 
leistinos normos visaverčiuose pašaruose 
arba, kokcidiostatų ir histomonostatų 
atveju, daugiau kaip penkis kartus 
atitinkamos nustatytos leistinos normos.

Or. fr
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Pakeitimas 84
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant reglamente, kuriuo 
suteikiamas leidimas prekiauti atitinkamais 
pašarų priedais, nurodytų naudojimo 
sąlygų, pašarų priedų kiekis pašarų 
papilduose neturėtų viršyti daugiau kaip 
100 kartų nustatytos leistinos normos 
visaverčiuose pašaruose arba, 
kokcidiostatų ir histomonostatų atveju, 
daugiau kaip penkis kartus atitinkamos 
nustatytos leistinos normos.

Nepažeidžiant reglamente, kuriuo 
suteikiamas leidimas prekiauti atitinkamais 
pašarų priedais, nurodytų naudojimo 
sąlygų, pašarų priedų kiekis pašarų 
papilduose neturėtų viršyti daugiau kaip 50 
kartų nustatytos leistinos normos 
visaverčiuose pašaruose arba, 
kokcidiostatų ir histomonostatų atveju, 
daugiau kaip penkis kartus atitinkamos 
nustatytos leistinos normos. Pavieniais 
atvejais, kai gaunamas atsakingo 
veterinaro leidimas, pašarų papilduose 
gali būti didesnis priedų kiekis, jei tas 
kiekis 100 kartų neviršija nustatyto 
didžiausio tokių pašarų priedų kiekio.

Or. pl

Pagrindimas

Der Berichterstatter Graefe zu Baringdorf schlägt vor, den Höchstgehalt an 
Futtermittelzusatzstoffen in Ergänzungsfuttermitteln auf das Fünfzigfache zu senken und den 
fünffachen Höchstgehalt bei Kokzidiostatika und Histomonostatika beizubehalten, wobei der 
verantwortliche Tierarzt im Einzelfall einem interessierten Herstellungsbetrieb eine 
Genehmigung für eine Erhöhung des Höchstgehalts an Futtermittelzusatzstoffen in 
Ergänzungsfuttermitteln in Abhängigkeit von den technischen Möglichkeiten des Betriebs 
erteilen könnte. Im Änderungsvorschlag ist jedoch nicht festgelegt, bis zu welcher Höhe. 
Daher wird eine Änderung des letzten Satzes des Änderungsvorschlages vorgeschlagen.
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Pakeitimas 85
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Maistinių priedų pateikimas į rinką

Maistinių priedų gamyba, platinimas ir 
naudojimas turėtų būti vykdomas pagal 
Bendrijos praktikos kodekse numatytas 
taisykles, kurios bus priimtos pagal šį 
reglamentą. Šis kodeksas turėtų apimti 
maistinių priedų sudėtį, paskirtį ir 
naudojimo būdą, atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 
reikalavimus.

Or. es

Pagrindimas

Supplementärfuttermittel haben Eigenschaften, die sie von anderen Futtermitteln 
unterscheiden: sie sind einzigartig in ihrer Zusammensetzung und Verwendungsart und 
sollten daher in einen geeigneten Rechtsrahmen überführt werden. Nach der rechtlichen 
Anerkennung ihrer Existenz durch die Einführung einer Definition in dieser Verordnung 
müssen sie einem gemeinschaftlichen Verhaltenskodex unterliegen, der nach denselben 
Regeln auszuarbeiten ist wie die anderen Kodizes, die in dieser Verordnung erstellt werden.

Pakeitimas 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei, remiantis turima moksline ir 
technine informacija, Komisija gali 
pagrįstai manyti, kad specialių pašarų 
naudojimas gali būti netinkamas 
konkrečiam numatytam mitybos tikslui 

4. Jei, remiantis turima moksline ir 
technine informacija, 29 straipsnyje 
minimas komitetas gali pagrįstai 
manyti, kad specialių pašarų naudojimas 
gali būti netinkamas konkrečiam 
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arba gali daryti neigiamą poveikį 
gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai, 
aplinkai ir gyvūnų gerovei, Komisija per 
tris mėnesius pateikia prašymą dėl 
vertinimo kartu su paraiškos informacija 
Europos maisto saugos tarnybai (toliau -
Tarnyba). Tarnyba per šešis mėnesius 
nuo prašymo gavimo pateikia nuomonę. 
Šis terminas pratęsiamas, jeigu Tarnyba 
pareiškėjo paprašo papildomos 
informacijos.

numatytam mitybos tikslui arba gali 
daryti neigiamą poveikį gyvūnų 
sveikatai, žmonių sveikatai, aplinkai ir 
gyvūnų gerovei, Komisija, laikydamasi 
29 straipsnio 3 dalyje numatytos 
procedūros, per tris mėnesius pateikia 
prašymą dėl vertinimo kartu su 
paraiškos informacija Europos maisto 
saugos tarnybai (toliau - Tarnyba). 
Tarnyba per šešis mėnesius nuo 
prašymo gavimo pateikia nuomonę. Šis 
terminas pratęsiamas, jeigu Tarnyba 
pareiškėjo paprašo papildomos 
informacijos.

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 87
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei, remiantis turima moksline ir 
technine informacija, Komisija gali 
pagrįstai manyti, kad specialių pašarų 
naudojimas gali būti netinkamas 
konkrečiam numatytam mitybos tikslui 
arba gali daryti neigiamą poveikį gyvūnų 
sveikatai, žmonių sveikatai, aplinkai ir 
gyvūnų gerovei, Komisija per tris mėnesius 
pateikia prašymą dėl vertinimo kartu su 

4. Jei, remiantis turima moksline ir 
technine informacija, 29 straipsnyje 
minimas komitetas gali pagrįstai manyti, 
kad specialių pašarų naudojimas gali būti 
netinkamas konkrečiam numatytam 
mitybos tikslui arba gali daryti neigiamą 
poveikį gyvūnų sveikatai, žmonių 
sveikatai, aplinkai ir gyvūnų gerovei, 
Komisija, laikydamasi 29 straipsnio 3 
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paraiškos informacija Europos maisto 
saugos tarnybai (toliau - Tarnyba). Tarnyba 
per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo 
pateikia nuomonę. Šis terminas 
pratęsiamas, jeigu Tarnyba pareiškėjo 
paprašo papildomos informacijos.

dalyje numatytos procedūros, per tris 
mėnesius pateikia prašymą dėl vertinimo 
kartu su paraiškos informacija Europos 
maisto saugos tarnybai (toliau - Tarnyba). 
Tarnyba per šešis mėnesius nuo prašymo 
gavimo pateikia nuomonę. Šis terminas 
pratęsiamas, jeigu Tarnyba pareiškėjo 
paprašo papildomos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, das Recht auf Überweisung eines 
Dossiers über einen besonderen Ernährungszweck jeweils den einzelnen Mitgliedstaaten 
einzuräumen.

Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um eine Debatte mit Beteiligung aller 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, bevor die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) mit einem Dossier befasst wird, sollten die Mitgliedstaaten das Recht haben, eine 
Befassung der EFSA zu empfehlen, wobei jedoch die Entscheidung über eine solche 
Befassung vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit 
getroffen werden sollte.

Pakeitimas 88
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pašarais prekiaujama 
užsakant nuotoliniu būdu, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
97/7/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente 
nustatyta privaloma ženklinimo 
informacija pateikiama nuotoliniu būdu 
įsigytos prekės patvirtinimo dokumente.

3. Tais atvejais, kai pašarais prekiaujama 
užsakant nuotoliniu būdu, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
97/7/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente 
nustatyta privaloma ženklinimo 
informacija pateikiama nuotoliniu būdu 
įsigytos prekės patvirtinimo dokumente 
arba turi būti pateikta naudojant kitas 
atitinkamas priemones.. Informacija 
pagal 15 straipsnio d, e ir f punktus bei 
pagal 17 straipsnio d ir e punktus 
privaloma pateikti tik pašarų tiekimo 
metu.
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Or. es

Pagrindimas

Beim Fernverkauf werden die Futtermittel noch vor ihrer Herstellung verkauft, weshalb zum 
Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht alle Einzelheiten der Kennzeichnung verfügbar sind 
(beispielsweise Nummer des Loses, Nettogewicht oder Verfallsdatum). Da sich im Übrigen 
die Zusammensetzung der Futtermittel aufgrund verschiedener Faktoren ändern kann, können 
keine detaillierten Informationen über die Zusammensetzung gegeben werden, es sei denn, die 
Zusammensetzung wurde vorab vom Verkäufer und vom Käufer vertraglich festgelegt.

Pakeitimas 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pašarais prekiaujama 
užsakant nuotoliniu būdu, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
97/7/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente 
nustatyta privaloma ženklinimo 
informacija pateikiama nuotoliniu būdu 
įsigytos prekės patvirtinimo dokumente.

3. Tais atvejais, kai pašarais prekiaujama 
užsakant nuotoliniu būdu, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
97/7/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente 
nustatyta privaloma ženklinimo 
informacija pateikiama nuotoliniu būdu 
įsigytos prekės informaciniame
dokumente arba kitomis atitinkamomis 
priemonėmis. Bet kuriuo atveju 
informacija pagal 15 straipsnio d, e ir f 
punktus bei pagal 17  straipsnio d ir e 
punktus privaloma pateikti tik pašarų 
tiekimo metu.

Or. de

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pašarų gamintojas atsakingas už 
ženklinimo informaciją ir užtikrina šios 
informacijos pateikimą ir tinkamą 
tikslumą.

1. Už pirmąjį pateikimą į rinką atsakingas 
asmuo atsakingas už ženklinimo 
informaciją ir užtikrina šios informacijos 
pateikimą ir tinkamą tikslumą.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką.

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką. 
Praėjus šiam laikui vartotojai turi teisę 
gauti iš kompetentingos institucijos 
pagrindimo santrauką arba, kilus 
pagrįstam įtarimui dėl klaidingo teiginio, 
paraginti instituciją pareikalauti, kad tokį 
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pagrindimą pateiktų gamintojas.

Or. de

Pagrindimas

Änderungsantrag 18 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.
. 

Pakeitimas 92
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką.

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu, kuris 
gali būti patikrintas moksliniu požiūriu.
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką.
Komisija, siekdama užtikrinti atitinkamą 
mokslinių tyrimų kokybę ir vienodą 
įgyvendinimą, nustato gaires dėl 
reikalavimų, kurie turi būti įvykdyti 
pateikiant mokslinį pagrindimą ir šio 
pagrindimo dokumentus. Šiose gairėse 
taip pat numatomos procedūros, kaip 
vertinti mokslinį pagrindimą 
kompetentingoms priežiūros institucijoms 
atliekant kontrolę. Šios gairės nustatomos 
taikant 29 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Zwecks größerer Transparenz sollte die Kommission unbedingt Leitlinien aufstellen, um 
festzulegen, worauf sich eine Behauptung über einen Ausgangsstoff stützen darf. Es wäre sehr 
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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).

Pakeitimas 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką.

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu, kuris 
gali būti patikrintas moksliniu požiūriu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką. 
Komisija, siekdama užtikrinti atitinkamą 
mokslinių tyrimų kokybę ir vienodą 
įgyvendinimą, nustato gaires dėl 
reikalavimų, kurie turi būti įvykdyti 
pateikiant mokslinį pagrindimą ir šio 
pagrindimo dokumentus. Šiose gairėse 
taip pat numatomos procedūros, kaip 
vertinti mokslinį pagrindimą 
kompetentingoms priežiūros institucijoms 
atliekant kontrolę. Šios gairės nustatomos 
taikant 29 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

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.
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Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie –
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit – wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche 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).

Pakeitimas 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką. 

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką. 
Vartotojai turi teisę gauti kompetentingos 
institucijos patvirtinimą, kad teiginio 
teisingumas buvo moksliškai pagrįstas.

Or. de

Pagrindimas

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.
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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.

Pakeitimas 95
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką.

(b) už ženklinimą atsakingas asmuo 
kompetentingos institucijos prašymu 
pateikia mokslinį teiginio teisingumo 
pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais 
moksliniais įrodymais arba dokumentais 
pagrįstu bendrovės atliktu tyrimu. 
Moksliniai įrodymai turi būti prieinami tuo 
metu, kai pašarai pateikiami į rinką.
Vartotojai turi teisę gauti kompetentingos 
institucijos patvirtinimą, kad teiginys yra 
moksliškai pagrįstas.

Or. en

Pagrindimas

Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Kunden das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde eine wissenschaftliche Begründung für 
Behauptungen zu erlangen.

Eine solche wissenschaftliche Begründung ist jedoch, insbesondere für die Halter von 
Heimtieren, in den meisten Fällen zu technisch, und, was noch wichtiger ist, sie basiert auf 
kostspieliger Forschung und unterliegt oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum 
der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde soll daher auf Verlangen eines Kunden diesem bestätigen, dass der 
Behörde von der für die Kennzeichnung verantwortlichen Person eine wissenschaftliche 
Begründung vorgelegt wurde.
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Pakeitimas 96
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Jei teiginys susijęs arba gali būti 
susijęs su priedo funkcija pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede 
numatytas funkcines grupes, tai, kad šio 
priedo yra veiklioje koncentracijoje, 
laikoma pakankamu teiginio teisingumo 
pagrindimu. Jei teiginys, susijęs su tokia 
funkcija, pagrįstas kitu nei priedo buvimo 
kriterijumi, pagal 2008 m. balandžio 25 d. 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 
dėl išsamių Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 
įgyvendinimo taisyklių, susijusių su 
prašymų išduoti leidimą pašarų priedams 
rengimu ir teikimu bei pašarų priedų 
vertinimu ir leidimų išdavimu1, 
atliekamas mokslinio teiginio pagrindimo 
įvertinimas.

OL L 133, 2008 5 22, p. 1.

Or. es

Pagrindimas

Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt 
werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie – mit Informationen über Sicherheit und 
Wirksamkeit – in der gleichen Weise begründet werden, 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.
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Pakeitimas 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Jei teiginys susijęs arba gali būti 
susijęs su priedo funkcija pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede 
numatytas funkcines grupes, tai, kad šio 
priedo yra veiklioje koncentracijoje, 
laikoma pakankamu teiginio teisingumo 
pagrindimu. Jei teiginys, susijęs su tokia 
funkcija, pagrįstas kitu nei priedo buvimo 
kriterijumi, pagal 2008 m. balandžio 25 d. 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 
dėl išsamių Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 
įgyvendinimo taisyklių, susijusių su 
prašymų išduoti leidimą pašarų priedams 
rengimu ir teikimu bei pašarų priedų 
vertinimu ir leidimų išdavimu1, 
atliekamas mokslinio teiginio pagrindimo 
įvertinimas.

1 OL L 133, 2008 5 22, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
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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).

Pakeitimas 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, teiginiai 
apie mitybos optimizavimą ir psichologinių 
sąlygų palaikymą arba išsaugojimą yra 
leidžiami, jei jie nėra pagrįsti 
farmakologiniais arba imunologiniais 
veiksmais.

2. Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, teiginiai 
apie mitybos optimizavimą ir psichologinių 
sąlygų palaikymą arba išsaugojimą yra 
leidžiami.

Or. de

Pagrindimas

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
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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).

Pakeitimas 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Privaloma ženklinimo informacija 
pateikiama visa ir gerai matomoje 
pakuotės, talpyklos arba prie jų 
pritvirtintos etiketės vietoje, aiškiai, 
įskaitomai ir nenuvalomai, valstybės narės, 
kurioje pateikiama į rinką, kalba arba bent 
viena iš jos oficialių kalbų.

1. Jei pašarai parduodami pašarų įmonei, 
pirkėjui tinkamiausiu būdu pateikiama 
privaloma ženklinimo informacija. Ji 
pateikiama aiškiai, įskaitomai ir 
suprantamai, valstybės narės, kurioje 
pateikiama į rinką, kalba arba bent viena iš 
jos oficialių kalbų

Or. de

Pagrindimas

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.
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Pakeitimas 100
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Privaloma ženklinimo informacija 
pateikiama visa ir gerai matomoje 
pakuotės, talpyklos arba prie jų 
pritvirtintos etiketės vietoje, aiškiai, 
įskaitomai ir nenuvalomai, valstybės narės, 
kurioje pateikiama į rinką, kalba arba bent 
viena iš jos oficialių kalbų.

1. Jei pašarai parduodami pašarų įmonei, 
pirkėjui tinkamiausiu būdu pateikiama 
privaloma ženklinimo informacija.  Ji 
pateikiama aiškiai, įskaitomai ir 
suprantamai, valstybės narės, kurioje 
pateikiama į rinką, kalba arba bent viena iš 
jos oficialių kalbų

Or. es

Pagrindimas

Wird ein Futtermittel an eine Person veräußert, die kein Futtermittelunternehmer ist (zum 
Beispiel eine Privatperson), sollte die Information auf der Verpackung angebracht sein. Im 
gewerblichen Handel (Futtermittelunternehmen) wäre dies natürlich nicht notwendig. In 
diesem Fall sind die Angaben auf dem Etikett in der am besten geeigneten Art und Weise zu 
präsentieren.

Pakeitimas 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Privaloma ženklinimo informacija 
pateikiama visa ir gerai matomoje 
pakuotės, talpyklos arba prie jų 
pritvirtintos etiketės vietoje, aiškiai, 
įskaitomai ir nenuvalomai, valstybės narės, 
kurioje pateikiama į rinką, kalba arba bent 
viena iš jos oficialių kalbų.

1. Privaloma ženklinimo informacija 
pateikiama visa ir gerai matomoje 
pakuotės, talpyklos arba prie jų 
pritvirtintos etiketės vietoje, arba, jei 
tinkama, lydraštyje, aiškiai, įskaitomai ir 
nenuvalomai, valstybės narės, kurioje 
pateikiama į rinką, kalba arba bent viena iš 
jos oficialių kalbų.

Or. de
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Pagrindimas

Damit Übereinstimmung mit Artikel 14 Absatz 2 sichergestellt ist.

Pakeitimas 102
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Privaloma ženklinimo informacija 
pateikiama visa ir gerai matomoje 
pakuotės, talpyklos arba prie jų 
pritvirtintos etiketės vietoje, aiškiai, 
įskaitomai ir nenuvalomai, valstybės narės, 
kurioje pateikiama į rinką, kalba arba bent 
viena iš jos oficialių kalbų.

1. Privaloma ženklinimo informacija 
pateikiama visa ir gerai matomoje 
pakuotės, talpyklos arba prie jų 
pritvirtintos etiketės vietoje, arba, jei 
tinkama, lydraštyje, aiškiai, įskaitomai ir 
nenuvalomai, valstybės narės, kurioje 
pateikiama į rinką, kalba arba bent viena iš 
jos oficialių kalbų.

Or. pl

Pakeitimas 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Privaloma ženklinimo informacija 
lengvai atpažįstama ir nenustelbiama 
jokios kitos informacijos. Informacija 
pateikiama naudojant tokią spalvą, šriftą ir 
dydį, kuris neužgožia arba nepabrėžia 
jokios informacijos dalies, nebent taip 
išskiriant siekiama atkreipti dėmesį į 
įspėjimo pranešimus.

2. Jei pašarai parduodami ne pašarų 
įmonei, o kitam asmeniui, privaloma 
ženklinimo informacija pateikiama visa ir 
gerai matomoje pakuotės, talpyklos arba 
prie jų pritvirtintos etiketės vietoje, aiškiai, 
įskaitomai ir nenuvalomai, valstybės 
narės, kurioje pateikiama į rinką, kalba 
arba bent viena iš jos oficialių kalbų. 
Privaloma ženklinimo informacija lengvai 
atpažįstama ir nenustelbiama jokios kitos 
informacijos. Informacija pateikiama 
naudojant tokią spalvą, šriftą ir dydį, kuris 
neužgožia arba nepabrėžia jokios 
informacijos dalies, nebent taip išskiriant 
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siekiama atkreipti dėmesį į įspėjimo 
pranešimus.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 104
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Privaloma ženklinimo informacija 
lengvai atpažįstama ir nenustelbiama 
jokios kitos informacijos. Informacija 
pateikiama naudojant tokią spalvą, šriftą ir 
dydį, kuris neužgožia arba nepabrėžia 
jokios informacijos dalies, nebent taip 
išskiriant siekiama atkreipti dėmesį į 
įspėjimo pranešimus.

2. Jei pašarai parduodami ne pašarų 
įmonei, o kitam asmeniui, privaloma 
ženklinimo informacija pateikiama visa ir 
gerai matomoje pakuotės, talpyklos arba 
prie jų pritvirtintos etiketės vietoje, aiškiai, 
įskaitomai ir nenuvalomai, valstybės 
narės, kurioje pateikiama į rinką, oficialia 
kalba. Privaloma ženklinimo informacija 
lengvai atpažįstama ir nenustelbiama 
jokios kitos informacijos. Informacija 
pateikiama naudojant tokią spalvą, šriftą ir 
dydį, kuris neužgožia arba nepabrėžia 
jokios informacijos dalies, nebent taip 
išskiriant siekiama atkreipti dėmesį į 
įspėjimo pranešimus.

Or. es
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Pagrindimas

Siehe Begründung zum Änderungsantrag zu Artikel 14 Absatz 1.

Pakeitimas 105
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamesnė su 1 ir 2 dalyse nurodytais 
reikalavimais susijusi informacija gali būti
įtraukiama į 26 straipsnyje nurodytus 
Bendrijos kodeksus.

3. Išsamesnė su 1 ir 2 dalyse nurodytais 
reikalavimais susijusi informacija gali būti 
įtraukiama į 26 straipsnyje nurodytus 
Bendrijos kodeksus. Kodeksuose turėtų 
būti nurodyta, kaip turi būti pateikta 
privaloma ženklinimo informacija.

Or. es

Pagrindimas

Die Kommission muss den Kodex der guten Kennzeichnungspraxis gemäß Artikel 29 
annehmen.

Pakeitimas 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
prašymą pateikia duomenis apie sudėtį 
pagal svorį, su +/- 15 % vertės paklaida 
pagal pašarų sudėtį, nebent jo nuomone tai 
būtų slapta komercinė informacija ir ją 
atskleidžiant būtų pažeidžiamos jo 
intelektinės nuosavybės teisės;

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
pirkėjo prašymą pateikia duomenis apie 
tikslią sudėtį pagal svorį, pagal faktinę 
pašarų sudėtį. Ši taisyklė netaikoma 
pašarinėms žaliavoms, kurių svorio 
kombinuotuosiuose pašaruose dalis 
sudaro 2 arba mažiau procentų, jei, 
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gamintojo nuomone, tai būtų slapta 
komercinė informacija ir jis turėtų 
įrodymų, kad ją atskleidžiant būtų 
pažeidžiamos jo intelektinės nuosavybės 
teisės;

Or. de

Pagrindimas

Änderungsantrag 22 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Pakeitimas 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
prašymą pateikia duomenis apie sudėtį 
pagal svorį, su +/- 15 % vertės paklaida 
pagal pašarų sudėtį, nebent jo nuomone 
tai būtų slapta komercinė informacija ir 
ją atskleidžiant būtų pažeidžiamos jo 
intelektinės nuosavybės teisės;

(b) viešas deklaravimas taikomas 
penkioms svarbiausioms pašaro 
sudedamosioms dalims pagal svorį. Jei 
šios sudedamosios dalys sudaro mažiau 
nei 80 proc. svorio, viešasis deklaravimas 
taikomas tiek pašarų sudedamųjų dalių, 
kiek reikia, kad būtų pasiekta bent 
80 proc. svorio. Siekiant užtikrinti, kad 
gamintojo teisės ginti savo intelektinę 
nuosavybę nebūtų pažeidžiamos, 
gamintojas, pateikęs atitinkamus 
įrodymus, neturės pateikti informacijos 
apie pašarų žaliavas, kurios sudaro 
mažiau nei 3 proc. viso svorio. 
Kompetentingos institucijos visuomet turi 
teisę gauti duomenis apie tikslias visų 
pašarinių žaliavų procentines dalis.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
prašymą pateikia duomenis apie sudėtį 
pagal svorį, su +/- 15 % vertės paklaida 
pagal pašarų sudėtį, nebent jo nuomone 
tai būtų slapta komercinė informacija ir 
ją atskleidžiant būtų pažeidžiamos jo 
intelektinės nuosavybės teisės;

(b) viešas deklaravimas taikomas 
keturioms svarbiausioms pašaro 
sudedamosioms dalims pagal svorį. Jei 
šios sudedamosios dalys sudaro mažiau 
nei 70 proc. svorio, viešasis deklaravimas 
taikomas tiek pašarų sudedamųjų dalių, 
kiek reikia, kad būtų pasiekta bent 
70 proc. svorio. Siekiant užtikrinti, kad 
gamintojo teisės ginti savo intelektinę 
nuosavybę nebūtų pažeidžiamos, 
gamintojas, pateikęs atitinkamus 
įrodymus, neturės pateikti informacijos 
apie pašarų žaliavas, kurios sudaro 
mažiau nei 3 proc. viso svorio. 
Kompetentingos institucijos visuomet turi 
teisę gauti duomenis apie tikslias visų 
pašarinių žaliavų procentines dalis.

Or. de

Pagrindimas

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.
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Pakeitimas 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
prašymą pateikia duomenis apie sudėtį 
pagal svorį, su +/- 15 % vertės paklaida 
pagal pašarų sudėtį, nebent jo nuomone 
tai būtų slapta komercinė informacija ir 
ją atskleidžiant būtų pažeidžiamos jo 
intelektinės nuosavybės teisės;

(b) viešas deklaravimas taikomas 
keturioms svarbiausioms pašaro 
sudedamosioms dalims pagal svorį. Jei 
šios sudedamosios dalys sudaro mažiau 
nei 60 proc. svorio, viešasis deklaravimas 
taikomas tiek pašarų sudedamųjų dalių, 
kiek reikia, kad būtų pasiekta bent 
60 proc. svorio. Siekiant užtikrinti, kad 
gamintojo teisės ginti savo intelektinę 
nuosavybę nebūtų pažeidžiamos, 
gamintojas, pateikęs atitinkamus 
įrodymus, neturės pateikti informacijos 
apie pašarų žaliavas, kurios sudaro 
mažiau nei 3 proc. viso svorio. 
Kompetentingos institucijos visuomet turi 
teisę gauti duomenis apie tikslias visų 
pašarinių žaliavų procentines dalis.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 110
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
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prašymą pateikia duomenis apie sudėtį 
pagal svorį, su +/- 15 % vertės paklaida 
pagal pašarų sudėtį, nebent jo nuomone tai 
būtų slapta komercinė informacija ir ją 
atskleidžiant būtų pažeidžiamos jo 
intelektinės nuosavybės teisės;

prašymą pateikia duomenis apie sudėtį 
pagal svorį, su +/- 15 % vertės paklaida 
pagal pašarų sudėtį, nebent tai būtų slapta 
komercinė informacija ir ją atskleidžiant 
būtų pažeidžiamos jo intelektinės 
nuosavybės teisės, kaip numatyta 
Direktyvoje 2004/48/EB;

Or. en

Pagrindimas

Um dem Anliegen des Kunden, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung eines 
Futtermittels zu erhalten, gerecht zu werden, muss die Ausnahme von der Verpflichtung des 
Herstellers, weitere Informationen über die Zusammensetzung bereitzustellen, im Lichte der 
Bestimmungen der Richtlinie 2004/48/EG und insbesondere von Artikel 8 der Richtlinie 
gesehen werden. Dieser Ansatz steht völlig im Einklang mit dem Bestreben der Kommission, 
welches in Erwägung 19 zum Ausdruck kommt und darauf gerichtet ist, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Forderungen des Kunden nach sinnvoller Information und der 
Forderung der Industrie nach Wahrung eines angemessenen Schutzniveaus für das Know-
how herzustellen.

Pakeitimas 111
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija parengia 2 dalies b punkto 
įgyvendinimo taisykles, kuriomis 
nustatomos sąlygos, pagal kurias:
– pašarų naudotojas gali turėti prieigą 
prie išsamesnės informacijos apie 
sudėtines dalis, ir
– gamintojui gali būti netaikoma pareiga 
atskleisti šią informaciją.
Priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant naujomis nuostatomis, 
priimamos laikantis 29 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.
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Or. en

Pagrindimas

Um dem Erfordernis der Landwirte, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung 
eines Futtermittels zu erhalten, gerecht zu werden und gleichzeitig für den 
Futtermittelhersteller ein ausreichendes Maß an Schutz des Know-how zu gewährleisten, 
muss die praktische Anwendung der in diesem Artikel festgelegten Bestimmungen an die 
Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft werden, die nach dem Komitologieverfahren mit 
Kontrolle durch das Europäische Parlament festzulegen sind. Dieser Änderungsantrag steht 
in vollem Einklang mit Erwägung 19.

Pakeitimas 112
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant 2 dalies b punktą sąlygos, 
pagal kurias gamintojas gali būti atleistas 
nuo pareigos teikti išsamesnę sudėtinę 
informaciją vartotojui, priimamos pagal 
29 straipsnio 4 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. it

Pagrindimas

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).
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Pakeitimas 113
Agnes Schierhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
prašymą pateikia duomenis apie sudėtį 
pagal svorį, su +/- 15 % vertės paklaida 
pagal pašarų sudėtį, nebent jo nuomone tai 
būtų slapta komercinė informacija ir ją 
atskleidžiant būtų pažeidžiamos jo 
intelektinės nuosavybės teisės;

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
pirkėjo prašymą pateikia duomenis apie 
tikslią sudėtį pagal svorį, pagal faktinę 
pašarų sudėtį.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
prašymą pateikia duomenis apie sudėtį 
pagal svorį, su +/- 15 % vertės paklaida 
pagal pašarų sudėtį, nebent jo nuomone tai 
būtų slapta komercinė informacija ir ją 
atskleidžiant būtų pažeidžiamos jo 

(b) jei maistiniams gyvūnams skirtų 
kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių 
pašarinių žaliavų procentinė svorio dalis 
nėra nurodyta etiketėje, gamintojas pagal 
pirkėjo prašymą pateikia duomenis apie 
tikslią sudėtį pagal svorį, pagal faktinę 
pašarų sudėtį.
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intelektinės nuosavybės teisės;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingos institucijos, 
atsakydamos į tinkamai pagrįstą prašymą, 
gali vartotojams suteikti informacijos apie 
kokybinę pašarų sudėtį pagal 2 dalies b 
punktą, jei jos, pasvėrusios atitinkamus 
teisėtus gamintojų ir vartotojų interesus, 
nusprendžia, kad toks žingsnis būtų 
pagrįstas. Jei reikia, kompetentingos 
institucijos perduoda informaciją su 
sąlyga, kad bus pasirašyta 
konfidencialumo deklaracija.

Or. de

Pagrindimas

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

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird.
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Pakeitimas 116
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis 19 straipsnis
Gyvūnų augintinių ėdalo etiketėje turi būti 
nurodytas telefono numeris, kuriuo 
nemokamai paskambinę klientai galėtų 
gauti papildomos informacijos, neskaitant 
privalomos informacijos:

Gyvūnų augintinių ėdalo etiketėje turi būti 
nurodyti už ženklinimo reikalavimus 
atsakingo asmens kontaktai (pvz., telefono 
numeris, elektroninio pašto, interneto 
svetainės adresas), kad klientai 
nemokamai galėtų gauti papildomos 
informacijos, neskaitant privalomos 
informacijos:

Or. pl

Pagrindimas

Eine kostenfreie Telefonnummer muss als eine zusätzliche Möglichkeit vorgesehen werden, 
die es dem Verbraucher erlaubt, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung des 
Produkts zu erhalten. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind nicht in der Lage, 
einen solchen zusätzlichen Dienst in allen 23 Amtssprachen zu gewährleisten, um „in 
Wartestellung“ telefonisch Informationen, häufig über sehr spezielle Themen, anzubieten. 
Daher muss der für die Kennzeichnung verantwortlichen Person die Wahl der Art der 
Information, z. B. Telefon, Post, Internet, freigestellt werden. 

Pakeitimas 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
Artikel 19 – einleitender Satz

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gyvūnų augintinių ėdalo etiketėje turi būti 
nurodytas telefono numeris, kuriuo 
nemokamai paskambinę klientai galėtų 
gauti papildomos informacijos, neskaitant 
privalomos informacijos:

Gyvūnų augintinių ėdalo etiketėje turi būti 
nurodyta, kaip nemokamai galima 
susisiekti su už ženklinimo reikalavimus 
atsakingu asmeniu (pvz., telefono numeris, 
elektroninio pašto, interneto svetainės 
adresas), kad klientai galėtų gauti 
papildomos informacijos, neskaitant 
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privalomos informacijos:

Or. de

Pagrindimas

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

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

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Pakeitimas 118
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gyvūnų augintinių ėdalo etiketėje turi būti 
nurodytas telefono numeris, kuriuo
nemokamai paskambinę klientai galėtų 
gauti papildomos informacijos, neskaitant 
privalomos informacijos:

Gyvūnų augintinių ėdalo etiketėje turi būti 
nurodyta, kaip nemokamai galima 
susisiekti su už ženklinimo reikalavimus 
atsakingu asmeniu (pvz., telefono numeris, 
elektroninio pašto ar interneto svetainės 
adresas), kad klientai galėtų gauti 
papildomos informacijos, neskaitant 
privalomos informacijos:

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informaciją, nurodytą a ir b punktuose, 
reikia pateikti nepažeidžiant teisės 
nepateikti duomenų, jei tai neskelbtina 
komercinė informacija arba jei juos 
atskleidus galėtų būti pažeistos 
intelektinės nuosavybės teisės.

Or. de

Pagrindimas

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
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Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

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

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Pakeitimas 120
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informaciją, nurodytą a ir b punktuose, 
reikia pateikti nepažeidžiant teisės 
nepateikti duomenų, jei tai neskelbtina 
komercinė informacija arba jei juos 
atskleidus galėtų būti pažeistos 
intelektinės nuosavybės teisės.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 121
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose 
nurodytų reikalavimų, pašarai, kurių 
sudėtyje yra didesnis nei pagal Direktyvą 
2002/32/EB leistinas maksimalus 
nepageidaujamų medžiagų lygis, turės 
būti ženklinami „pašarai, kurių sudėtyje 
yra didesnis nei maksimalus leistinas 
….(nepageidaujamos (-ų) medžiagos (-ų) 
žymėjimas pagal Direktyvos 2002/32/EB 
I priedą) lygis (-iai), skirta tik 
patvirtintoms detoksikacijos įmonėms“. 
Tokios įmonės patvirtinamos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 
straipsnio 2 ir 3 dalis.

1. Be 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose 
nurodytų reikalavimų, pašarai, kurie 
neatitinka Europos teisinių reikalavimų, 
išdėstytų VIa priede, ženklinami nurodant 
informaciją, nustatytą VIa priede.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami maisto saugos standartai, būtina, kad visi 
pašarais laikomi produktai atitiktų pašarams taikomų teisės aktų nuostatas. 20 straipsnyje 
nustatytas apribojimas produktams, kurie viršija nepageidaujamoms medžiagoms Direktyvoje 
2002/32/EB nustatytas ribas, gali reikšti, kad nesilaikoma minimalių pašarų saugos 
standartų, todėl ateityje šiems produktams gali būti taikomas kitas teisinis pagrindas, nei 
Direktyva 2002/32/EB.

Pakeitimas 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.Be 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose 
nurodytų reikalavimų, pašarai, kurių 
sudėtyje yra didesnis nei pagal Direktyvą 
2002/32/EB leistinas maksimalus 

1. Be 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose 
nurodytų reikalavimų, pašarai, kurie 
neatitinka VIa priede išdėstytų 
reikalavimų, ženklinami, kaip nurodyta 
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nepageidaujamų medžiagų lygis, turės 
būti ženklinami „pašarai, kurių sudėtyje 
yra didesnis nei maksimalus leistinas 
….(nepageidaujamos (-ų) medžiagos (-ų) 
žymėjimas pagal Direktyvos 2002/32/EB 
I priedą) lygis (-iai), skirta tik 
patvirtintoms detoksikacijos įmonėms“. 
Tokios įmonės patvirtinamos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 
straipsnio 2 ir 3 dalis.

VIa priede.

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei užteršimas bus sumažinamas arba 
šalinamas valant, užteršti pašarai 
papildomai ženklinami „pašarai, kurių 
sudėtyje yra didesnis nei maksimalus 
leistinas ….(nepageidaujamos (-ų) 
medžiagos (-ų) žymėjimas pagal 
Direktyvos 2002/32/EB I priedą) lygis (-
iai), tinka naudoti kaip pašarus tik 
tinkamai išvalius“.

2. Komisija gali pakeisti VIa priedą, kad 
jis atitiktų pažangą teisėkūros srityje 
siekiant nustatyti standartus.

Or. de
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 124
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei užteršimas bus sumažinamas arba 
šalinamas valant, užteršti pašarai 
papildomai ženklinami  „pašarai, kurių 
sudėtyje yra didesnis nei maksimalus 
leistinas ….(nepageidaujamos (-ų) 
medžiagos (-ų) žymėjimas pagal 
Direktyvos 2002/32/EB I priedą) lygis (-
iai), tinka naudoti kaip pašarus tik 
tinkamai išvalius“.

2. Komisija gali pakeisti VIa priedą, kad 
nustačius naujus standartus jo nuostatas 
būtų galima pritaikyti prie teisės aktų 
reikalavimų.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami maisto saugos standartai, būtina, kad visi 
pašarais laikomi produktai atitiktų pašarams taikomų teisės aktų nuostatas. 20 straipsnyje 
nustatytas apribojimas produktams, kurie viršija nepageidaujamoms medžiagoms Direktyvoje 
2002/32/EB nustatytas ribas, gali reikšti, kad nesilaikoma minimalių pašarų saugos 
standartų, todėl ateityje šiems produktams gali būti taikomas kitas teisinis pagrindas, nei 
Direktyva 2002/32/EB.
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Pakeitimas 125
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 15 straipsnio c, d ir e dalyse ir 16 
straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija 
nėra privaloma, jei prieš kiekvieną sandorį 
pirkėjas pareiškia raštu, kad jis neprašo 
šios informacijos. Sandorį gali sudaryti 
keletas siuntų.

1. 15 straipsnio c ir d dalyse ir 16 
straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija 
nėra privaloma, jei prieš kiekvieną sandorį 
pirkėjas pareiškia raštu, kad jis neprašo 
šios informacijos. Sandorį gali sudaryti 
keletas siuntų.

Or. en

Pagrindimas

Nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma 15 straipsnio e punktui, kadangi pašarų 
naudotojams reikalinga informacija apie bendrą kiekį, išreikšta masės vienetais kietų 
produktų atveju ir masės arba tūrio vienetais skystų produktų atveju.

Pakeitimas 126
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 
183/2005 I priedo nuostatų, šio reglamento 
15 straipsnio c, d ir e dalyse ir 16 
straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija 
neprivaloma pašarinėms žaliavoms, kurių 
sudėtyje nėra pašarų priedų, išskyrus 
konservantus arba siloso priedus, ir kuriuos 
pašarų verslo operatorius pagamino ir 
pristatė pirminės gamybos pašarų 
naudotojui savo bendrovėje pagal 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 
5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

3. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 
183/2005 I priedo nuostatų, šio reglamento 
15 straipsnio c ir d dalyse ir 16 straipsnio 2 
dalyje nurodyta informacija neprivaloma 
pašarinėms žaliavoms, kurių sudėtyje nėra 
pašarų priedų, išskyrus konservantus arba 
siloso priedus, ir kuriuos pašarų verslo 
operatorius pagamino ir pristatė pirminės 
gamybos pašarų naudotojui savo 
bendrovėje pagal Reglamento (EB) 
Nr. 183/2005 5 straipsnio 1 dalies 
nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma 15 straipsnio e punktui, kadangi pašarų 
naudotojams reikalinga informacija apie bendrą kiekį, išreikšta masės vienetais kietų 
produktų atveju ir masės arba tūrio vienetais skystų produktų atveju.

Pakeitimas 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gyvūnų augintinių ėdalo kiekiams,
atitinkantiems tų gyvūnų rūšių paros 
racioną (davinį), parduodant keleto 
talpyklų pakuotėse, 15 straipsnio b, c ir f 
dalyse ir 17 straipsnio 1 dalies c, e ir f 
punktuose nurodyta informacija gali būti 
pateikiama tik ant pakuotės, o ne ant 
kiekvienos talpyklos.

7. Gyvūnų augintinių ėdalo kiekiams, 
parduodant keleto talpyklų pakuotėse, 15 
straipsnio b, c ir f dalyse ir 17 straipsnio 1 
dalies b c, e ir f punktuose nurodyta 
informacija gali būti pateikiama tik ant 
išorinės pakuotės, o ne ant kiekvienos 
talpyklos.

Or. de

Pagrindimas

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

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

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

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

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

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

Pakeitimas 128
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gyvūnų augintinių ėdalo kiekiams, 
atitinkantiems tų gyvūnų rūšių paros 
racioną (davinį), parduodant keleto 
talpyklų pakuotėse, 15 straipsnio b, c ir f 
dalyse ir 17 straipsnio 1 dalies c, e ir f
punktuose nurodyta informacija gali būti 
pateikiama tik ant pakuotės, o ne ant 
kiekvienos talpyklos.

7. Gyvūnų augintinių ėdalo kiekiams, 
parduodant keleto talpyklų pakuotėse, 15 
straipsnio b, c ir f dalyse ir 17 straipsnio 1 
dalies b, c, e ir f punktuose nurodyta 
informacija gali būti pateikiama tik ant 
išorinės pakuotės, o ne ant kiekvienos 
talpyklos.

Or. en

Pagrindimas

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

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

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

The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use.
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This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days.

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

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

Pakeitimas 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. 15 straipsnio e, f ir g punktų bei 16 
straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų laikytis 
nereikalaujama, jei naudojami augalinės 
arba gyvūninės kilmės šalutiniai 
produktai, gauti atliekant perdirbimą 
žemės ūkio pramonėje, kurių drėgnis yra 
didesnis kaip 50 proc.

Or. de

Pagrindimas

Pagal dabartinę Direktyvą 96/25/EB didelio drėgnio pašarams (pvz., šakniagumbiams, 
šakniavaisiams ir jų šalutiniams produktams; drėgniems apyniams ir mielėms; bulvių 
šalutiniams produktams ir t. t.) netaikomas ženklinimo reikalavimas.

Tokie didelio drėgnio pašarai pradėtų irti ir gesti prieš gaunant tyrimų rezultatus. Šie pašarai 
turi didelę paklausą. Todėl kiti duomenys, nei pašarų tipas ir prekinis pavadinimas, 
nereikalingi.
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Pakeitimas 130
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be privalomų ženklinimo reikalavimų, 
ženklinant kombinuotuosius pašarus taip 
pat galima nurodyti savanoriškai teikiamą 
informaciją, jei laikomasi 11 straipsnyje 
nurodytų principų.

1. Be privalomų ženklinimo reikalavimų, 
ženklinant kombinuotuosius pašarus taip 
pat galima nurodyti savanoriškai teikiamą 
informaciją, jei laikomasi 11 straipsnyje 
nurodytų principų ir jei kontrolės įstaiga 
atlieka jų sertifikavimą.

Or. it

Pakeitimas 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be privalomų ženklinimo reikalavimų, 
ženklinant kombinuotuosius pašarus taip 
pat galima nurodyti savanoriškai teikiamą 
informaciją, jei laikomasi 11 straipsnyje 
nurodytų principų.

1. Be privalomų ženklinimo reikalavimų, 
ženklinant kombinuotuosius pašarus ir
pateikiant pagal 14 straipsnį reikalaujamą 
privalomą informaciją taip pat galima 
nurodyti savanoriškai teikiamą informaciją, 
jei laikomasi 11 straipsnyje nurodytų 
principų.

Or. de

Pagrindimas

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

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

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

Pakeitimas 132
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be privalomų ženklinimo reikalavimų, 
ženklinant kombinuotuosius pašarus taip 
pat galima nurodyti savanoriškai teikiamą 
informaciją, jei laikomasi 11 straipsnyje 
nurodytų principų.

1. Be privalomų ženklinimo reikalavimų, 
ženklinant kombinuotuosius pašarus ir 
pateikiant pagal 14 straipsnį reikalaujamą 
privalomą informaciją taip pat galima 
nurodyti savanoriškai teikiamą informaciją, 
jei laikomasi 11 straipsnyje nurodytų 
principų.

Or. en

Pagrindimas

Es wird davon ausgegangen, dass die verbindlichen Kennzeichnungsangaben nur von 
denjenigen freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die in Artikel 22 
aufgeführt sind und nach Artikel 14 Absatz 1 des Dokuments KOM(2008)0124 an „auffälliger 
Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten Etikett“ 
anzubringen sind. Durch diesen Änderungsantrag wird klargestellt, dass dies die Hersteller 
nicht daran hindern soll, außerhalb dieser auffälligen Stelle gesondert zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, zur Verfügung zu stellen. Ohne diesen Änderungsantrag könnte Artikel 22 
die Bandbreite freiwilliger Produktinformationen unbeabsichtigterweise einschränken.
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Pakeitimas 133
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be privalomų ženklinimo reikalavimų, 
ženklinant kombinuotuosius pašarus taip 
pat galima nurodyti savanoriškai teikiamą 
informaciją, jei laikomasi 11 straipsnyje 
nurodytų principų.

1. Be privalomų ženklinimo reikalavimų, 
ženklinant pašarines žaliavas arba 
kombinuotuosius pašarus taip pat galima 
nurodyti savanoriškai teikiamą informaciją, 
jei laikomasi 11 straipsnyje nurodytų 
principų.

Or. en

Pagrindimas

Savanoriškai pateikiamos informacijos apimtis turi būti praplėsta ir apimti žaliavas bei 
neapsiriboti kombinuotaisiais pašarais; Be to, informacijos sąrašas neturi būti apribotas; jis 
turi būti pasitelkiamas siekiant parodyti, o ne apriboti.

Pakeitimas 134
Agnes Schierhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ženklinant savanoriškai galima nurodyti 
šią informaciją:

2. Ženklinant savanoriškai galima nurodyti 
ypač šią informaciją:

Or. de

Pagrindimas

Savanoriškai pateikiamos ženklinimo informacijos sąrašas neturėtų būti išsamus. Turėtų būti 
leidžiama pateikti informaciją, kuri neįtraukta į sąrašą, tačiau neprieštarauja draudimui 
pateikti klaidinančią informaciją (22 straipsnio 1 dalis kartu su 11 straipsniu).
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Pakeitimas 135
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies  įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ženklinant savanoriškai galima nurodyti 
tik šią informaciją:

2. Ženklinant savanoriškai galima nurodyti 
šią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Savanoriškai pateikiamos informacijos apimtis turi būti praplėsta ir apimti žaliavas bei 
neapsiriboti kombinuotaisiais pašarais; Be to, informacijos sąrašas neturi būti apribotas; jis 
turi būti pasitelkiamas siekiant parodyti, o ne apriboti.

Pakeitimas 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) informaciją apie virškinamą 
krakmolą ir žalius baltymus;

Or. de

Pagrindimas

Gamintojai gali pateikti šią informaciją, kuri svarbi vartotojams.
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Pakeitimas 137
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) tam tikros medžiagos tikros 
medžiagos buvimą/nebuvimą;

Or. it

Pakeitimas 138
Giuseppe Castiglione

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(hb) pavienių pašarinių žaliavų svorio 
dalį.

Or. it

Pakeitimas 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Gamintojas, naudojantis iki šiol į 
katalogą neįtrauktą pašarinę žaliavą, 
pagal 27 straipsnio 1 dalį turi pateikti 
prašymą įtraukti šią žaliavą į katalogą.

Or. de

Pagrindimas

25 pakeitimas pakeistas po diskusijų su Komisija.
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Katalogas yra ne kompetentingų institucijų pripažintas konkretus sąrašas, jį savo atsakomybe 
sudaro pramonės atstovai. Vis dėlto nauja pašarinė žaliava, kurią naudoja gamintojas, 
pritarus rinkos dalyviams ir kompetentingoms institucijoms, turėtų būti įtraukta į katalogą.

Pakeitimas 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies  įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina katalogą, kodeksų 
projektus ir jų dalinių pakeitimų projektus
pagal 29 straipsnio 2 dalyje numatytą 
procedūrą, jei laikomasi šių sąlygų:

1 dalyje nurodyti rengėjai praneša 
Komisijai ir 29 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam komitetui apie katalogą, 
kodeksą ir dalinius jų pakeitimus.
Komisija pagal reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, nurodytą 29 straipsnio 4 dalyje, 
gali atmesti katalogą, kodeksų projektus ir 
jų dalinius pakeitimus, inter alia, jei 
nesilaikoma šių sąlygų:

Or. de

Pagrindimas

28 pakeitimas pakeistas po diskusijų komitete ir su Komisija.
Katalogą ir kodeksus savo atsakomybe rengia pramonė. Siūlomą patvirtinimo procedūrą 
reikėtų pakeisti paprasta pranešimo procedūra su galimybe Komisijai prieštarauti, siekiant 
supaprastinti tvarką. Parlamento kontrolė turi būti užtikrinta taikant reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Pakeitimas 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 iš dalies 
keičiamas taip:
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Or. de

Pakeitimas 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio -1 dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie 2 straipsnio 2 dalies pridedami tokie 
punktai:
o) „pašarų ženklinimas“: žodžių, 
duomenų, prekių ženklų, prekių rūšių 
pavadinimų, iliustruojamosios medžiagos 
arba simbolių pateikimas naudojant bet 
kokias priemones, susijusias su šiais 
pašarais arba pridedamas prie šių pašarų, 
t. y. ant pakuotės, ant talpyklos, pastaboje, 
etiketėje, dokumente, ant žiedo, ant 
sandariklio arba interneto nuorodoje;
p) „etiketė“: žymena, prekės ženklas, 
ženklas, iliustruojamoji arba kitokia 
aprašomoji medžiaga, surašyti, 
atspausdinti, uždėti trafaretu, pažymėti, 
įspausti, atspausti arba pritvirtinti ant 
pašarų talpyklos.

Or. de

Pagrindimas

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.
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Pakeitimas 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 16 
straipsnis iš dalies keičiamas taip:

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(1) 1 dalis iš dalies keičiama taip: (1) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(-a) Įvadas pakeičiamas taip:
„1. Jokių pašarų papildų arba premiksų 
negalima pateikti į rinką, jei Bendrijoje 
įsikūręs gamintojas, pakuotojas, 
importuotojas, pardavėjas arba platintojas  
pašarų verslo operatoriui nepateikė šios 
ženklinimo informacijos:

(a) d punktas pakeičiamas taip: (a) d punktas pakeičiamas taip:
„(d) tam tikrais atvejais, pašarų priedą arba 
premiksą gaminančio arba pateikiančio į 
rinką ūkio subjekto patvirtinimo numeris, 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 
straipsnį*;

„(d) tam tikrais atvejais, pašarų priedą arba 
premiksą pateikiančio į rinką ir už 
ženklinimo informaciją atsakingo ūkio 
subjekto patvirtinimo numeris, pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 183/2005 10 straipsnį*;

______________

*OL L 35, 2005 2 8, p. 1.“

______________
*OL L 35, 2005 2 8, p. 1.“

(b) pridedama ši pastraipa: (b) pridedama ši pastraipa:

„Premiksų atveju b, d, e ir g punktai 
netaikomi įtrauktiems pašarų priedams.“

„Premiksų atveju b, d, e ir g punktai 
taikomi tik premiksams ir netaikomi 
kiekvienam įtrauktam pašarų priedui.“

Or. de

Pagrindimas

Tikslinga suderinti Reglamente 1831/2003 numatytus ženklinimo reikalavimus su šio 
reglamento nuostatomis dėl ženklinimo informacijos, kadangi jie susiję.
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Pakeitimas 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 dalis pakeičiama taip: (2) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
informacijos, ant priedo, priklausančio 
kuriai nors III priede apibrėžtai funkcinei 
grupei, arba ant premikso, kurio sudėtyje 
yra priedo, priklausančio kuriai nors III 
priede apibrėžtai funkcinei grupei, 
pakuotės arba talpyklos aiškiai, įskaitomai 
ir nenuvalomai pateikiama informacija, 
nurodyta tame priede.“

„3. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
informacijos, ant priedo, priklausančio 
kuriai nors III priede apibrėžtai funkcinei 
grupei, arba ant premikso, kurio sudėtyje 
yra priedo, priklausančio kuriai nors III 
priede apibrėžtai funkcinei grupei, 
ženklinimo informacija turi būti pateikta 
pašarų verslo operatoriui, kuris perka šį 
produktą, pagal to priedo nuostatas.“

Be privalomos ženklinimo informacijos, 
papildų ir premiksų atveju taip pat galima 
nurodyti savanorišką informaciją, jei 
laikomasi bendrųjų principų, nurodytų 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. .../... [dėl pašarų 
pateikimo į rinką ir naudojimo] 11 ir 13 
straipsniuose.
Vietoj funkcinės grupės pavadinimo 
galima vartoti santrumpą.

Or. de

Pagrindimas

Tikslinga suderinti Reglamente 1831/2003 numatytus ženklinimo reikalavimus su šio 
reglamento nuostatomis dėl ženklinimo informacijos, kadangi jie susiję.

Pakeitimas 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
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16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 4 dalis pakeičiama taip: (3) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Premiksų atveju, etiketėje didžiosiomis 
raidėmis turi būti aiškiai įrašytas žodis 
„premiksas“, o pašarinių žaliavų atveju
turi būti nurodyti užpildai, pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
.../... [dėl pašarų pateikimo į rinką ir 
naudojimo] 17 straipsnio 1 dalies e 
punktą*.

„4. Premiksų atveju, etiketėje didžiosiomis 
raidėmis turi būti aiškiai įrašytas žodis 
„premiksas“, turi būti nurodyti užpildai, 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. .../... [dėl pašarų 
pateikimo į rinką ir naudojimo] 17 
straipsnio 1 dalies e punktą*.

Or. de

Pagrindimas

Tikslinga suderinti Reglamente 1831/2003 numatytus ženklinimo reikalavimus su šio 
reglamento nuostatomis dėl ženklinimo informacijos, kadangi jie susiję.

Pakeitimas 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Įterpiama tokia 4a dalis:
„Komisija skatina rengti Bendrijos 
gerosios ženklinimo patirties kodeksą. Jis 
taikomas visiems ženklinimo aspektams ir 
pagal jį skatinama veikla, kuria siekiama 
pagerinti ženklinimo tinkamumą visais 
pateikimo į rinką etapais.
16a straipsnyje nurodyta procedūra 
taikoma kodeksų sudarymui ir visiems 
daliniams kodeksų pakeitimams.“

Or. de
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Pagrindimas

Tikslinga suderinti Reglamente 1831/2003 numatytus ženklinimo reikalavimus su šio 
reglamento nuostatomis dėl ženklinimo informacijos, kadangi jie susiję.

Pakeitimas 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
16a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiamas toks 16a straipsnis:
16a straipsnis

Katalogo ir kodekso sudarymas
1. Komisija užtikrina, kad kodeksas būtų 
rengiamas ir iš dalies keičiamas:
a) konsultuojantis su visais tinkamais 
Europos pašarų sektoriaus atstovais ir 
kitomis suinteresuotomis šalimis, tokiomis 
kaip pašarų naudotojai;
(b) bendradarbiaujant su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis ir, prireikus, su Tarnyba;
(c) atsižvelgiant į atitinkamą Tarnybos 
patirtį ir paskelbtas nuomones bei 
mokslinių ir techninių žinių pokyčius.
2. Komisija patvirtina katalogą, kodeksų 
projektus ir jų dalinių pakeitimų projektus 
pagal 22 straipsnio 2 dalyje numatytą 
procedūrą, jei laikomasi šių sąlygų:
(a) jie buvo parengti laikantis 1 dalies 
sąlygų;
(b) jų turinys pritaikomas atitinkamiems 
sektoriams visoje Bendrijoje;
(c) jie atitinka atitinkamus tikslus.
3. Komisija skelbia katalogo ir kodekso 
pavadinimus ir nuorodas Europos 
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Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pradedamas taikyti praėjus dvylikai 
mėnesių po jo paskelbimo dienos.

Jis pradedamas taikyti praėjus dvylikai 
mėnesių po jo įsigaliojimo dienos; tačiau 
gyvulių, kurie neskirti maisto gamybai, 
pašarams, kurie į rinką pirmą kartą 
pateikiami praėjus bent trisdešimt šešiems 
mėnesiams po šio reglamento paskelbimo 
datos, taikomos 17 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos priemonės.

Or. de

Pagrindimas

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.
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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)0040 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

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

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Etiketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Pakeitimas 149
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gyvulių, kurie neskirti maisto gamybai, 
pašarams, kurie į rinką pirmą kartą 
pateikiami praėjus bent trisdešimt šešiems 
mėnesiams po šio reglamento paskelbimo 
datos, taikomos 17 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos priemonės

Or. en

Pagrindimas

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

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

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

Pakeitimas 150
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą 
dieną] nuo jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą 
dieną] nuo jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis pradedamas taikyti praėjus dvylikai 
mėnesių po jo paskelbimo dienos.

Jis pradedamas taikyti praėjus dvylikai 
mėnesių po jo paskelbimo dienos; tačiau 
gyvulių, kurie neskirti maisto gamybai, 
pašarams taikomas trisdešimt šešių 
mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo šio 
reglamento paskelbimo datos, laikantis 17 
straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų.

Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ilgą gyvūnų augintinių ėdalo galiojimo laiką (pvz., konservuotą ėdalas tinka 
vartoti 24 mėnesius, maistas žuvims – net 5 metus), Komisijos pasiūlytas 12 mėnesių 
pereinamasis laikotarpis neatitinka realybės.
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Pakeitimas 151
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 
183/2005, remiantis gerąja gamybos 
patirtimi, pašarinėse žaliavose neturėtų 
būti dėl gamybos proceso atsiradusių 
cheminių priemaišų ir pagalbinių 
perdirbimo medžiagų, nebent 25 
straipsnyje nurodytame kataloge būtų 
nustatyta konkreti leistina sudėtis.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 
183/2005, remiantis gerąja gamybos 
patirtimi, pašarinėse žaliavose neturėtų būti 
dėl gamybos proceso atsiradusių 
cheminių priemaišų ir pagalbinių 
perdirbimo medžiagų, nebent 25 
straipsnyje nurodytame kataloge būtų 
nustatyta konkreti leistina sudėtis.

1. Kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 
183/2005, remiantis gerąja gamybos 
patirtimi, pašarinėse žaliavose neturėtų būti 
pagalbinių perdirbimo medžiagų, nebent 25 
straipsnyje nurodytame kataloge būtų 
nustatyta konkreti leistina sudėtis.

Or. de

Pagrindimas

31 pakeitimas pakeistas po diskusijų komitete ir su Komisija.
Turėtų būti įmanoma kataloge nustatyti techniškai neišvengiamas pagalbinių perdirbimo 
medžiagų ribas. Tačiau cheminės priemaišos gali turėti rimtų padarinių maisto saugai, todėl 
atitinkamas ribines vertes reikėtų nustatyti teisės akte arba pagal Direktyvą 2002/32/EB.
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Pakeitimas 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 
183/2005, remiantis gerąja gamybos 
patirtimi, pašarinėse žaliavose neturėtų būti 
dėl gamybos proceso atsiradusių cheminių 
priemaišų ir pagalbinių perdirbimo 
medžiagų, nebent 25 straipsnyje 
nurodytame kataloge būtų nustatyta 
konkreti leistina sudėtis.

1. Kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 
183/2005, kiek įmanoma remiantis gerąja 
gamybos patirtimi, pašarinėse žaliavose 
neturėtų būti dėl gamybos proceso 
atsiradusių cheminių priemaišų ir 
pagalbinių perdirbimo medžiagų, nebent 25 
straipsnyje nurodytame kataloge būtų 
nustatyta konkreti leistina sudėtis.

Or. de

Pagrindimas

Priemaišoms taikomos techninės nuostatos turėtų derėti su pagalbinių perdirbimo medžiagų 
apibrėžtimis, kaip nustatyta reglamente 1831/2003. Praktiškai neįmanoma užtikrinti, kad 
nebūtų priemaišų. Todėl šia nuostata žengiama toliau, nei reikalavimuose, nustatytuose dabar 
galiojančioje Direktyvoje 96/25/EB.

Pakeitimas 154
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 14 % – jei tai kiti pašarai. 14 % – jei tai kiti kombinuotieji pašarai.

Or. en

Pagrindimas

Drėgnis svarbus kombinuotiesiems pašarams, o ne pašarams. Jei reikalavimas ženklinti, kai 
drėgnis didesnis, nei 14 proc., būtų taikomas pašarams, ūkininkams tektų našta teikti 
informaciją apie užaugintus žemės ūkio produktus (nesmulkintus grūdus, pvz., grūdus, 
ankštines kultūras arba rapso sėklas). To negalima įgyvendinti techniniu požiūriu. Siūlomame 
pakeitime pateikiamas 1979 m. balandžio 2 d. direktyvos 79/373 kombinuotųjų pašarų 
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apyvartos ženklinimo A dalies 2 pastraipos paskutinio punkto tekstas.

Pakeitimas 155
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
Žaliavų, kurias draudžiama pateikti į 
rinką arba naudoti gyvūnų mitybos 
tikslams pagal 6 straipsnio 2 dalies 
nuostatas
Draudžiama į rinką pateikti arba gyvūnų 
mitybai naudoti šias žaliavas:
(1) fekalijos, šlapimas bei atskirtas 
virškinamojo trakto turinys, gautas 
ištuštinus ar pašalinus virškinamojo 
trakto turinį, nežiūrint į tai, ar šios 
medžiagos buvo kaip nors apdorotos ar 
pridėta kokių nors priemaišų;
(2) rauginimo medžiagomis apdirbti 
kailiai, įskaitant jų atliekas;
(3) sėklos ir kita augalų dauginamoji 
medžiaga, kuri po derliaus nuėmimo buvo 
atitinkamai apdorota su augalų apsaugai 
skirtais produktais tam skirtam tikslui 
(dauginimui) bei gauti šalutiniai 
produktai;
(4) mediena, įskaitant pjuvenas ar kitus iš 
medienos, apdorotos su medienos 
konservantais kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką1

V priede, gautus produktus
(5) visokios atliekos, gautos įvairiuose 
miesto, namų ar pramoninių nuotėkų, 
kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 
91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo2 2 
straipsnyje, valymo proceso etapuose, 
nežiūrint, ar šios atliekos toliau 
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perdirbamos bei neatsižvelgiant į nuotekų 
kilmę;
(6) kietosios miesto atliekos, tokios kaip 
buitinės atliekos;
(7) žemės ūkio pramonės produktų 
pakuotės ir pakuočių dalys.
_______________
1 OL L 123, 1998 4 24, p. 1.
2 OL L 135, 1991 5 30, p. 40..

Or. en

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio 2 dalies pakeitimą. Šis sąrašas atitinka dabartinį uždraustų žaliavų sąrašą, 
nurodytą sprendime 2004/217. 

Pakeitimas 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa PRIEDAS
Žaliavų, kurias draudžiama pateikti į 
rinką arba naudoti gyvūnų mitybos 

tikslams, sąrašas
Draudžiama į rinką pateikti arba kaip 
pašarus naudoti šias žaliavas:
1. fekalijos, šlapimas ir atskirtą 
virškinamojo trakto turinys, 
nepriklausomai nuo to, kaip jie apdoroti ir 
kokių priedų pridėta;
2. cheminėmis medžiagomis apdirbti 
kailiai, įskaitant jų atliekas;
3. mediena, įskaitant pjuvenas arba kitas 
iš medienos gautas medžiagas, kurios 
apdorotos medienos konservantais, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyvos 98/8/EB V priede;
4. visos miesto, buitinių ir gamybinių 
nuotėkų, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvos 91/271/EEB 2 straipsnyje, 
atliekos;
5. kietosios miesto atliekos, tokios kaip 
buitinės atliekos;
6. žemės ūkio ir maisto pramonės 
produktų pakuotės ir pakuočių dalys.

Or. de

Pagrindimas

Plg. 6 straipsnio 2 dalies pakeitimą. Šis sąrašas atitinka dabartinį draudžiamų žaliavų 
sąrašą, pateiktą sprendime 2004/217.

Pakeitimas 157
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šie priedai išvardijami nurodant jų 
pavadinimą, pridėtą kiekį, identifikavimo 
numerį ir atitinkamą funkcinės grupės 
pavadinimą, kaip nurodyta Reglamento 
(EB) Nr. 1831/2003 I priede, arba, jei tai 
kokcidiostatai ir histomonostatai, 
kategoriją:

1. Šie priedai išvardijami nurodant jų 
pavadinimą arba identifikavimo numerį, 
pridėtą kiekį ir atitinkamą funkcinės 
grupės pavadinimą, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, 
arba, jei tai kokcidiostatai ir 
histomonostatai, kategoriją:

Or. es

Pagrindimas

Pašarų priedas gali būti nesunkiai nurodomas pateikiant jo pavadinimą arba identifikavimo 
numerį. Ant etiketės pateikti abu šiuos duomenis nebūtina ir ženklinimas dėl to taptų 
sudėtingesnis.
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Pakeitimas 158
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šie priedai išvardijami nurodant jų 
pavadinimą, pridėtą kiekį, identifikavimo 
numerį ir atitinkamą funkcinės grupės 
pavadinimą, kaip nurodyta Reglamento 
(EB) Nr. 1831/2003 I priede, arba, jei tai 
kokcidiostatai ir histomonostatai, 
kategoriją:

1. Šie priedai išvardijami nurodant jų 
pavadinimą arba identifikavimo numerį, 
pridėtą kiekį ir atitinkamą funkcinės 
grupės pavadinimą, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, 
arba, jei tai kokcidiostatai ir 
histomonostatai, kategoriją:

Or. it

Pagrindimas

Pašarų priedas gali būti nesunkiai nurodomas pateikiant jo pavadinimą arba identifikavimo 
numerį. Abiejų šių duomenų nurodymas ant etiketės neduoda naudos, dėl to ant etiketės tik 
pateikiama per daug informacijos.

Pakeitimas 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šie priedai išvardijami nurodant jų 
pavadinimą, pridėtą kiekį, identifikavimo 
numerį ir atitinkamą funkcinės grupės 
pavadinimą, kaip nurodyta Reglamento 
(EB) Nr. 831/2003 I priede, arba, jei tai 
kokcidiostatai ir histomonostatai, 
kategoriją:

1. Šie priedai išvardijami nurodant jų 
pavadinimą arba identifikavimo numerį, 
pridėtą kiekį ir atitinkamą funkcinės 
grupės pavadinimą, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, 
arba, jei tai kokcidiostatai ir 
histomonostatai, kategoriją:

Or. de

Pagrindimas

Pašarų priedą galima paprastai identifikuoti iš jo pavadinimo arba identifikavimo numerio. 
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Nebūtina nurodyti abu ženklinimo elementus, taip tik be reikalo apkraunama etiketė.

Pakeitimas 160
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo I skyriaus 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
pašarų priedų atveju vietoj priedo 
pavadinimo gali būti nurodoma veiklioji 
medžiaga.

Or. pt

Pagrindimas

Kalbant apie pašarų priedus, svarbiau, kad ūkininkams pateikiamoje informacijoje būtų 
nurodoma veiklioji medžiaga (pvz., varis arba vitaminas D), o ne priedas (amino rūgščių 
vario chelatas hidratas arba hidroksicholekalciferolis). Tai ypač svarbu, kai atsižvelgiama į 
tai, kad Komisijos pasiūlymo tikslas – pateikti vartotojams naudingą informaciją.

Pakeitimas 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo I skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šie priedai išvardijami nurodant jų 
pavadinimą ir (arba) identifikavimo 
numerį, pridėtą kiekį ir atitinkamą 
funkcinės grupės pavadinimą, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 
I priede, arba, jei tai kokcidiostatai ir 
histomonostatai, kategoriją:

1. Funkcinių grupių „konservantai“, 
„dažikliai“, „antioksidantai“, „vitaminai, 
provitaminai ir panašaus poveikio gerai 
apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“ 
ir „mikroelementų junginiai“, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) 1831/2003 I 
priede, priedai ženklinami taip: „Sudėtyje 
yra ES leistinų 
konservantų/antioksidantų/dažiklių/vitami
nų/mikroelementų“, pasirenkant tinkamą 
variantą.

(a) priedai, kuriems nustatytas 
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maksimalus leistinas kiekis,
(b) priedai, priskiriami zootechninių 
priedų ir kokcidiostatų bei histomonostatų 
kategorijoms,
(c) priedai, priskiriami mitybinių priedų
kategorijos karbamido ir jo produktų 
funkcinei grupei, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede.
2. 1 dalyje nenurodyti pašarų priedai gali 
būti savanoriškai nurodomi tokia pačia 
forma arba dalinai.

2. 1 dalyje nenurodytos pašarų priedų 
funkcinės grupės gali būti nurodomos 
savanoriškai.

3. Jei mitybinis pašarų priedas, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 
I priede yra ženklinamas savanoriškai, 
nurodomas jo kiekis sudėtyje.

3. Jei ant etiketės ypač atkreipiamas 
dėmesys apie vieną ar daugiau priedų, jo 
kiekis nurodomas pagal kodeksą, priimtą 
pagal šio reglamento 26 straipsnio 
nuostatas.

4. Jei priedas priskiriamas daugiau kaip 
vienai funkcinei grupei, nurodoma jo 
pagrindinę funkciją susijusių pašarų 
atžvilgiu atitinkanti funkcinė grupė.

4. Kiti sudėtyje esantys priedai nurodomi 
vartotojo prašymu pagal šio reglamento 
19 straipsnio nuostatas.

4a. Už ženklinimo informaciją atsakingas 
asmuo pateikus prašymą turi nedelsiant 
atsakingai institucijai pateikti visą 
informaciją apie visus gyvūnų augintinių 
ėdalo priedus.

Or. de

Pagrindimas

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 
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Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

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

Pakeitimas 162
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šie priedai išvardijami nurodant jų 
pavadinimą ir (arba) identifikavimo 
numerį, pridėtą kiekį ir atitinkamą 
funkcinės grupės pavadinimą, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 
I priede, arba, jei tai kokcidiostatai ir 
histomonostatai, kategoriją:

1. Funkcinių grupių „konservantai“, 
„antioksidantai“, „dažikliai“, „vitaminai, 
provitaminai ir panašaus poveikio gerai 
apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“ 
ir „mikroelementų junginiai“, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) 1831/2003 I 
priede, priedai, jei reikia, ženklinami taip:
„Sudėtyje yra ES leistinų konservantų / 
antioksidantų / dažiklių / vitaminų / 
mikroelementų“.

(a) priedai, kuriems nustatytas 
maksimalus leistinas kiekis,
(b) priedai, priskiriami zootechninių 
priedų ir kokcidiostatų bei histomonostatų 
kategorijoms,
(c) priedai, priskiriami mitybinių priedų 
kategorijos karbamido ir jo produktų 
funkcinei grupei, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede.
2. 1 dalyje nenurodyti pašarų priedai gali 
būti savanoriškai nurodomi tokia pačia 
forma arba dalinai.

2. 1 dalyje nenurodytos pašarų priedų 
funkcinės grupės gali būti nurodomos 
savanoriškai.

3. Jei mitybinis pašarų priedas, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 
I priede yra ženklinamas savanoriškai,
nurodomas jo kiekis sudėtyje.

3. Jei ant etiketės ypač atkreipiamas 
dėmesys į vieną ar daugiau priedų, jo 
kiekis nurodomas pagal kodeksą, priimtą 
pagal 26 straipsnio nuostatas.

4. Jei priedas priskiriamas daugiau kaip 
vienai funkcinei grupei, nurodoma jo 
pagrindinę funkciją susijusių pašarų 

4. Kiti priedai nurodomi paprašius 
klientui pagal 19 straipsnio nuostatas.
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atžvilgiu atitinkanti funkcinė grupė.
4a. Už ženklinimo informaciją atsakingas 
asmuo pateikus prašymą turi nedelsiant 
atsakingai institucijai pateikti visą 
informaciją apie visus gyvūnų augintinių 
ėdalo priedus.

Or. en

Pagrindimas

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

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

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

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

Pakeitimas 163
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
VI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIa PRIEDAS
Ypatingos pašarų, kurie neatitinka 

saugumo ir pateikimo į rinką reikalavimų, 
ženklinimo sąlygos

1. Pašarai, kuriuose nepageidaujamų 
medžiagų kiekis yra didesnis, nei pagal 
Direktyvą 2002/32/EB leistinas 
didžiausias kiekis, ženklinami taip: 
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„pašarai, kurių sudėtyje yra didesnis nei 
maksimalus leistinas 
….(nepageidaujamos (-ų) medžiagos (-ų) 
žymėjimas pagal Direktyvos 2002/32/EB 
I priedą) lygis (-iai), skirti tik 
patvirtintoms detoksikacijos įmonėms“. 
Tokios įmonės patvirtinamos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 
straipsnio 2 ir 3 dalis.
2. Jei užteršimas bus sumažinamas arba 
šalinamas valant, užteršti pašarai 
papildomai ženklinami  „pašarai, kurių 
sudėtyje yra didesnis nei maksimalus 
leistinas ….(nepageidaujamos (-ų) 
medžiagos (-ų) žymėjimas pagal 
Direktyvos 2002/32/EB I priedą) lygis (-
iai), tinka naudoti kaip pašarai tik 
tinkamai išvalius“.

Or. it

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 164
Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
VI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„VI A PRIEDAS
Ypatingos pašarų, kurie neatitinka 

saugumo ir pateikimo į rinką reikalavimų, 
ženklinimo sąlygos
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1. Pašarai, kuriuose nepageidaujamų 
medžiagų kiekis yra didesnis, nei pagal 
Direktyvą 2002/32/EB leistinas 
didžiausias kiekis, turi būti ženklinami 
taip: „pašarai, kurių sudėtyje yra didesnis 
nei maksimalus leistinas 
….(nepageidaujamos (-ų) medžiagos (-ų) 
žymėjimas pagal Direktyvos 2002/32/EB 
I priedą) lygis (-iai), skirti tik 
patvirtintoms detoksikacijos įmonėms“. 
Tokios įmonės patvirtinamos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 
straipsnio 2 ir 3 dalis.
2. Jei užteršimas bus sumažinamas arba 
šalinamas valant, užteršti pašarai 
papildomai ženklinami  „pašarai, kurių 
sudėtyje yra didesnis nei maksimalus 
leistinas ….(nepageidaujamos (-ų) 
medžiagos (-ų) žymėjimas pagal 
Direktyvos 2002/32/EB I priedą) lygis (-
iai), tinka naudoti kaip pašarus tik 
tinkamai išvalius“.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami maisto saugos standartai, būtina, kad visi 
pašarais laikomi produktai atitiktų pašarams taikomų teisės aktų nuostatas. 20 straipsnyje 
nustatytas apribojimas produktams, kurie viršija nepageidaujamoms medžiagoms Direktyvoje 
2002/32/EB nustatytas ribas, gali reikšti, kad nesilaikoma minimalių pašarų saugos 
standartų, todėl ateityje šiems produktams gali būti taikomas kitas teisinis pagrindas, nei 
Direktyva 2002/32/EB.
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