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Grozījums Nr. 34
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Marķēšana nodrošina obligātos un 
brīvprātīgos datus, kā arī 
papildinformāciju. Obligātajai informācijai 
jāapvieno tie dati, kas ir ietverti 
marķēšanas pamata prasībās, kā arī īpaši 
dati tieši attiecībā uz barības sastāvdaļām 
vai barības maisījumiem, kā arī 
papildinformācija diētiskas barības 
gadījumā.

(15) Marķējumā norāda obligātos un 
brīvprātīgos datus, kā arī 
papildinformāciju. Obligātajai informācijai 
jāapvieno tie dati, kas ir ietverti 
marķēšanas pamata prasībās, kā arī īpaši 
dati tieši attiecībā uz barības sastāvdaļām 
vai barības maisījumiem, kā arī 
papildinformācija diētiskas barības 
gadījumā. Brīvprātīgie dati jāapraksta 
produkta tehniskajā specifikācijā un 
jāsertificē kontroles iestādē.

Or. it

Grozījums Nr. 35
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Govju sūkļveida encefalopātijas 
(GSE) un dioksīna krīzes rezultātā 
2002. gadā ir ieviesta prasība norādīt visu 
barības maisījuma sastāvā esošo barības 
sastāvdaļu svara procentu. Vienlaikus 
pārtikas un barības nekaitīguma līmenis ir 
ievērojami uzlabojies Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 (EK) un Nr. 183/2005 un to 
īstenošanas pasākumu pieņemšanas 
rezultātā, t.i., pievēršoties barības un 
pārtikas apritē uzņēmēju atbildībai, 
uzlabotajai izsekojamības sistēmai, 
HACCP principa ieviešanai barības nozarē 
un norādījumiem par labu higiēnas praksi 

(17) Govju sūkļveida encefalopātijas 
(GSE) un dioksīna krīzes rezultātā 
2002. gadā ir ieviesta prasība norādīt visu 
barības maisījuma sastāvā esošo barības 
sastāvdaļu svara procentu. Vienlaikus 
pārtikas un barības nekaitīguma līmenis ir 
ievērojami uzlabojies Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 un Regulas (EK) 
Nr. 183/2005 un to īstenošanas pasākumu 
pieņemšanas rezultātā, t.i., pievēršoties 
barības un pārtikas apritē iesaistīto 
uzņēmēju atbildībai, uzlabotajai 
izsekojamības sistēmai, HACCP principa 
ieviešanai barības nozarē un norādījumiem 
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barības nozares uzņēmumos. Šie pozitīvie 
sasniegumi, kas parādās paziņojumos 
pārtikas un barības agrā brīdinājuma 
sistēmai, pamato, ka prasība norādīt svara 
procentu visām barības maisījuma sastāvā 
esošajām barības sastāvdaļām ir jāatceļ. 
Precīzu procentuālo vērtību var sniegt 
brīvprātīgi.

par labu higiēnas praksi barības nozares 
uzņēmumos. Šie pozitīvie sasniegumi, kas 
parādās paziņojumos pārtikas un barības 
agrā brīdinājuma sistēmai, pamato, ka 
prasība norādīt svara procentu visām 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
barības sastāvdaļām ir jāatceļ. Precīzu 
procentuālo vērtību var sniegt brīvprātīgi;
taču šiem datiem jāpiemēro sertifikācijas 
procedūra, ko veic kontroles iestāde.

Or. it

Grozījums Nr. 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dažās jomās, kur ražotājam nav 
obligāti jānorāda marķējumā datus, 
pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz konkrētu HACCP, 
izsekojamību, stingriem higiēnas 
noteikumiem un Kopienas norāžu izstrādi 
par labu higiēnas praksi, ražotājam jāatļauj 
noraidīt pieprasījumu, ja tas uzskata, ka 
pieprasīto datu izpaušana būtu tā 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. 
Tas neietekmētu pārtiku un pārtikas
nekaitīgumu, jo kompetentajām iestādēm 
vienmēr ir tiesības uzzināt visu barības 
sastāvdaļas precīzas procentuālās vērtības.

(19) Dažās jomās, kur ražotājam 
marķējumā nav obligāti jānorāda tuvāki 
dati, pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz HACCP, izsekojamību, 
stingriem higiēnas noteikumiem un 
Kopienas norāžu izstrādi par labu higiēnas 
praksi, ražotājam jāatļauj ierobežot 
informācijas pieprasījumu, sniedzot ziņas 
tikai par tām sastāvdaļām, kuru 
daudzums barības maisījuma sastāvā 
attiecīgi pārsniedz divus svara procentus, 
ja ražotājs var pierādīt, ka pieprasīto datu 
izpaušana būtu tā intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpums. Tas neietekmētu 
pārtikas un barības nekaitīgumu, jo 
kompetentajām iestādēm vienmēr ir 
tiesības uzzināt visu barības sastāvdaļu
precīzas procentuālās vērtības, un 
pamatotu aizdomu gadījumā par attiecīgo 
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tiesību aktu pārkāpšanu kompetentajām 
iestādēm šī informācija ir jādara zināma 
arī patērētājiem.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma Nr. 3 teksts mainīts pēc diskusijām komitejā.

Jāparedz, ka ražotājs uz intelektuālo īpašumu var atsaukties tikai tad, ja viņš to var arī 
pierādīt. Turklāt saskaņā ar ražotāju datiem intelektuālais īpašums attiecas tikai uz tiem 
komponentiem, kuru saturs barības maisījumā nesasniedz 2 %.

Grozījums Nr. 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dažās jomās, kur ražotājam nav 
obligāti jānorāda marķējumā datus, 
pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz konkrētu HACCP, 
izsekojamību, stingriem higiēnas 
noteikumiem un Kopienas norāžu izstrādi 
par labu higiēnas praksi, ražotājam 
jāatļauj noraidīt pieprasījumu, ja tas 
uzskata, ka pieprasīto datu izpaušana 
būtu tā intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpums. Tas neietekmētu pārtiku un 
pārtikas nekaitīgumu, jo kompetentajām 
iestādēm vienmēr ir tiesības uzzināt visu 
barības sastāvdaļas precīzas procentuālās 
vērtības.

(19) Dažās jomās, kur ražotājam 
marķējumā nav obligāti jānorāda tuvāki 
dati, pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu.

Or. de
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Pamatojums

Paredzot +/– 15 % diapazonu barības maisījumu kvantitatīvā sastāva norādei, ir nodrošināta 
atbilstība EKT lēmumam par barības maisījumu marķēšanu, kā arī pienācīgi ņemtas vērā 
ražotāju intereses. Taču regulas priekšlikumā paredzot papildu tiesības noraidīt informācijas 
pieprasījumu, pamatojoties uz „komercnoslēpumu“ vai „intelektuālā īpašuma tiesībām“, šim 
noteikumam zūd jēga.

Grozījums Nr. 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dažās jomās, kur ražotājam nav 
obligāti jānorāda marķējumā datus, 
pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz konkrētu HACCP, 
izsekojamību, stingriem higiēnas 
noteikumiem un Kopienas norāžu izstrādi 
par labu higiēnas praksi, ražotājam jāatļauj 
noraidīt pieprasījumu, ja tas uzskata, ka 
pieprasīto datu izpaušana būtu tā 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. 
Tas neietekmētu pārtiku un pārtikas
nekaitīgumu, jo kompetentajām iestādēm 
vienmēr ir tiesības uzzināt visu barības 
sastāvdaļas precīzas procentuālās vērtības.

(19) Dažās jomās, kur ražotājam 
marķējumā nav obligāti jānorāda tuvāki 
dati, pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz HACCP, izsekojamību, 
stingriem higiēnas noteikumiem un 
Kopienas norāžu izstrādi par labu higiēnas 
praksi, ražotājam, atbildot uz informācijas
pieprasījumu, jārīkojas atbilstoši šādam 
principam — atklātā norāde attiecas uz 
trijiem svara ziņā nozīmīgākajiem barības 
komponentiem. Ja šo komponentu apjoms 
ir mazāk nekā 60 % svara, tad atklātā 
norāde attiecināma arī uz citiem 
komponentiem tādā mērā, līdz to apjoms 
sasniedz vismaz 60 % svara. Lai netiktu 
pārkāptas ražotāja intelektuālā īpašuma 
tiesības, ražotājam, sniedzot argumentētu 
pamatojumu, nav jāizpauž informācija 
par sastāvdaļām, kuru procentuālais 
daudzums ir mazāks nekā 3 % kopējā 
svara. Tas neietekmētu pārtikas un barības
nekaitīgumu, jo kompetentajām iestādēm 
vienmēr ir tiesības uzzināt visu barības 
sastāvdaļu precīzas procentuālās vērtības.
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Or. de

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā piedāvāts praksē realizējams un patērētājiem draudzīgs regulējums.

Grozījums Nr. 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dažās jomās, kur ražotājam nav 
obligāti jānorāda marķējumā datus, 
pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz konkrētu HACCP, 
izsekojamību, stingriem higiēnas 
noteikumiem un Kopienas norāžu izstrādi 
par labu higiēnas praksi, ražotājam jāatļauj 
noraidīt pieprasījumu, ja tas uzskata, ka 
pieprasīto datu izpaušana būtu tā
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. 
Tas neietekmētu pārtiku un pārtikas
nekaitīgumu, jo kompetentajām iestādēm 
vienmēr ir tiesības uzzināt visu barības 
sastāvdaļas precīzas procentuālās vērtības.

(19) Dažās jomās, kur ražotājam 
marķējumā nav obligāti jānorāda tuvāki 
dati, pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz HACCP, izsekojamību, 
stingriem higiēnas noteikumiem un 
Kopienas norāžu izstrādi par labu higiēnas 
praksi, ražotājam, atbildot uz informācijas
pieprasījumu, jārīkojas atbilstoši šādam 
principam — atklātā norāde attiecas uz 
četriem svara ziņā nozīmīgākajiem 
barības komponentiem. Ja šo komponentu 
apjoms ir mazāk nekā 70 % svara, tad 
atklātā norāde attiecināma arī uz citiem 
komponentiem tādā mērā, līdz to apjoms 
sasniedz vismaz 70 % svara. Lai netiktu 
pārkāptas ražotāja intelektuālā īpašuma 
tiesības, ražotājam, sniedzot argumentētu 
pamatojumu, nav jāizpauž informācija 
par sastāvdaļām, kuru procentuālais 
daudzums ir mazāks nekā 3 % kopējā 
svara. Tas neietekmētu pārtikas un barības
nekaitīgumu, jo kompetentajām iestādēm 
vienmēr ir tiesības uzzināt visu barības 
sastāvdaļu precīzas procentuālās vērtības.
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Or. de

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā piedāvāts praksē realizējams un patērētājiem draudzīgs regulējums.

Grozījums Nr. 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dažās jomās, kur ražotājam nav 
obligāti jānorāda marķējumā datus, 
pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz konkrētu HACCP, 
izsekojamību, stingriem higiēnas 
noteikumiem un Kopienas norāžu izstrādi 
par labu higiēnas praksi, ražotājam jāatļauj 
noraidīt pieprasījumu, ja tas uzskata, ka 
pieprasīto datu izpaušana būtu tā
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. 
Tas neietekmētu pārtiku un pārtikas
nekaitīgumu, jo kompetentajām iestādēm 
vienmēr ir tiesības uzzināt visu barības 
sastāvdaļas precīzas procentuālās vērtības.

(19) Dažās jomās, kur ražotājam 
marķējumā nav obligāti jānorāda tuvāki 
dati, pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz HACCP, izsekojamību, 
stingriem higiēnas noteikumiem un 
Kopienas norāžu izstrādi par labu higiēnas 
praksi, ražotājam, atbildot uz informācijas
pieprasījumu, jārīkojas atbilstoši šādam 
principam — atklātā norāde attiecas uz 
pieciem svara ziņā nozīmīgākajiem 
barības komponentiem. Ja šo komponentu 
apjoms ir mazāk nekā 80 % svara, tad 
atklātā norāde attiecināma arī uz citiem 
komponentiem tādā mērā, līdz to apjoms 
sasniedz vismaz 80 % svara. Lai netiktu 
pārkāptas ražotāja intelektuālā īpašuma 
tiesības, ražotājam, sniedzot argumentētu 
pamatojumu, nav jāizpauž informācija 
par sastāvdaļām, kuru procentuālais 
daudzums ir mazāks nekā 3 % kopējā 
svara. Tas neietekmētu pārtikas un barības
nekaitīgumu, jo kompetentajām iestādēm 
vienmēr ir tiesības uzzināt visu barības 
sastāvdaļu precīzas procentuālās vērtības.
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Or. de

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā piedāvāts praksē realizējams un patērētājiem draudzīgs regulējums.

Grozījums Nr. 41
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Moderni marķējumi veicina 
konkurētspējīgu tirgu, kurā dinamiski, 
efektīvi, novatoriski uzņēmēji spēj pilnībā 
izmantot marķējumu, lai pārdotu savus 
ražojumus. Gan attiecībā uz savstarpējiem 
darījumiem, ko veic uzņēmumi, ja barību 
iegādājas lopkopis, gan attiecībā starp 
ražotāju un lolojumdzīvnieku barības 
pircēju, moderna marķējuma mērķu 
sasniegšanā var lieti noderēt labas 
marķēšanas prakses kodeksi šajās divās 
jomās. Šie kodeksi varētu interpretēt
tiesisko regulējumu brīvprātīgai 
marķēšanai.

(25) Moderni marķējumi veicina 
konkurētspējīgu tirgu, kurā dinamiski, 
efektīvi, novatoriski uzņēmēji spēj pilnībā 
izmantot marķējumu, lai pārdotu savus 
ražojumus. Gan attiecībā uz savstarpējiem 
darījumiem, ko veic uzņēmumi, ja barību 
iegādājas lopkopis, gan attiecībā uz 
darījumiem starp ražotāju un 
lolojumdzīvnieku barības pircēju moderna 
marķējuma mērķu sasniegšanā var lieti 
noderēt labas marķēšanas prakses kodeksi 
šajās divās jomās. Šiem kodeksiem ir 
jāatbilst brīvprātīgās marķēšanas 
noteiktajiem pamatprincipiem.

Or. it

Grozījums Nr. 42
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Komisijai ir nododamas pilnvaras jo 
īpaši attiecībā uz lemšanu par produktiem, 
ko aizliedz izmantot kā barību, atļauju 
piešķiršanu barībai, kas paredzēta īpašiem 
barošanas mērķiem, saraksta izveidē ar 

(29) Komisijai ir nododamas pilnvaras jo 
īpaši attiecībā uz lemšanu par produktiem, 
ko aizliedz izmantot kā barību, atļauju 
piešķiršanu barībai, kas paredzēta īpašiem 
barošanas mērķiem, saraksta izveidi ar 
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marķēšanas kategorijām barības 
sastāvdaļām, kas paredzētas 
neproduktīviem dzīvniekiem, brīvprātīgo 
marķēšanas saraksta grozīšanu un 
pielikumu pielāgošanu zinātniskajai un 
tehniskajai attīstībai. Tā kā šiem 
pasākumiem ir vispārējs raksturs un tie ir 
paredzēti šīs regulas nebūtisku elementu 
grozīšanai, inter alia to papildinot, tie 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

marķēšanas kategorijām barības 
sastāvdaļām, kas paredzētas 
neproduktīviem dzīvniekiem, brīvprātīgo 
marķēšanas datu saraksta grozīšanu, 
barības sertifikācijas procedūru — arī 
saistībā ar brīvprātīgo marķēšanu —
noteikšanu un pielikumu pielāgošanu 
zinātniskajai un tehniskajai attīstībai. Tā kā 
šiem pasākumiem ir vispārējs raksturs un 
tie ir paredzēti šīs regulas nebūtisku 
elementu grozīšanai, inter alia to 
papildinot, tie jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Or. it

Grozījums Nr. 43
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) Regula (EK) Nr. 1831/2003;

Or. es

Pamatojums

Šīs regulas prasības attiecībā uz dzīvnieku barības laišanu tirgū nedrīkst nedz būt pretrunā ar 
citiem likumdošanas aktiem, kuri reglamentē piedevu laišanu tirgū, nedz arī radīt nedrošību 
attiecībā uz tajos noteiktajām prasībām.
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Grozījums Nr. 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f a apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku 
ēdināšanā lietotām piedevām;

Or. de

Pamatojums

Šai regulai jābūt spēkā, neskarot Regulu Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām 
piedevām. Īpaši jāievēro, ka šajā regulā noteiktās prasības attiecībā uz barības laišanu tirgū 
nedrīkstētu ietekmēt minētajās regulās jau definētās īpašās prasības attiecībā uz piedevu 
laišanu tirgū vai radīt tiesisku nedrošību.

Grozījums Nr. 45
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu1.
1 OV L 189, 20.7.2007, 1. lpp.

Or. es

Pamatojums

Šīs regulas prasības attiecībā uz barības laišanu tirgū nedrīkst nedz būt pretrunā ar citiem 
likumdošanas aktiem, kuri reglamentē piedevu un barības laišanu tirgū, nedz arī radīt 
nedrošību attiecībā uz tajos noteiktajām prasībām.
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Grozījums Nr. 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu1;
1 OV L 189, 20.7.2007, 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Šai regulai jābūt spēkā, neskarot Regulu Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu. Īpaši 
jāievēro, ka šajā regulā noteiktās prasības attiecībā uz barības laišanu tirgū nedrīkstētu 
ietekmēt minētajās regulās jau definētās īpašās prasības attiecībā uz piedevu laišanu tirgū vai 
radīt tiesisku nedrošību.

Grozījums Nr. 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī Regula neattiecas uz ūdeni, ko tiešā 
veidā uzņem dzīvnieki vai kas apzināti 
iekļauts barībā.

3. Šī Regula neattiecas uz ūdeni, ko tiešā 
veidā uzņem dzīvnieki vai kas apzināti 
iekļauts barībā. Taču tā attiecas uz barību, 
ko paredzēts izbarot, iemaisot ūdenī.

Or. de

Pamatojums

Kaut arī šī regula neattiecas uz ūdeni, tomēr jāņem vērā, ka ir daudzi barības veidi, ko 
dzīvniekiem izbaro, iemaisot ūdenī. Tādā gadījumā runa ir par attiecīgu barības lietošanu, un 
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to obligāti vajadzētu iekļaut šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 48
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī Regula neattiecas uz ūdeni, ko tiešā 
veidā uzņem dzīvnieki vai kas apzināti 
iekļauts barībā.

3. Šī Regula neattiecas uz ūdeni, ko tiešā 
veidā uzņem dzīvnieki vai kas apzināti 
iekļauts barībā. Taču tā attiecas uz barību, 
ko paredzēts izbarot, iemaisot ūdenī.

Or. es

Pamatojums

Daudzas piedevas dzīvniekiem izbaro, iemaisot ūdenī. Šim barības (barības definīcijā ietilpst 
arī piedevas) lietošanas veidam arī turpmāk jābūt šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 49
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) „Perorāla dzīvnieku barošana” ir 
barības ievadīšana gastrointestinālajā 
traktā caur dzīvnieka muti, lai 
apmierinātu dzīvnieka ēdināšanas 
vajadzības un attiecīgi saglabātu veselu 
dzīvnieku produktivitāti.

Or. es

Pamatojums

Modernā lopkopība neaprobežojas ar to, ka dzīvnieki saņem tradicionālo, ierasto barību, bet 
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gan paredz dzīvnieku aktīvu vai pasīvu apgādi ar dažādām uzturvielām, kas veicina dzīvnieka 
optimāla fizioloģiskā un veselības stāvokļa uzturēšanu. Perorālo barošanu veido šīs dažādās 
metodes, tādēļ uz to attiecas šī regula.

Grozījums Nr. 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) „Perorāla dzīvnieku barošana” ir 
barības ievadīšana gastrointestinālajā 
traktā caur dzīvnieka muti, lai 
apmierinātu dzīvnieka ēdināšanas 
vajadzības un attiecīgi saglabātu veselu 
dzīvnieku produktivitāti.

Or. de

Pamatojums

Perorāla dzīvnieku barošana — mūsdienīga lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas prakse 
neaprobežojas ar to, ka dzīvniekiem nodrošina tradicionālo, ierasto barību, bet gan paredz 
arī dzīvnieku aktīvu vai pasīvu apgādi ar dažādām uzturvielām, kas veicina dzīvnieka laba 
fizioloģiskā un veselības stāvokļa uzturēšanu. Perorālo barošanu veido šie dažādie 
paņēmieni, tādēļ to ir iespējams reglamentēt ar šo regulu.

Grozījums Nr. 51
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „Barības maisījums” ir barības 
sastāvdaļu sajaukums, ar barības piedevām 
vai bez tām, dzīvnieku barošanai 
kompleksās barības vai papildbarības
veidā.

f) „Barības maisījums” ir vismaz divu 
barības sastāvdaļu maisījums, kurā ietilpst 
vai neietilpst barības piedevas un kurš 
paredzēts dzīvnieku perorālai barošanai kā 
kompleksā barība vai papildbarība.

Or. es
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Grozījums Nr. 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „Barības maisījums” ir barības 
sastāvdaļu sajaukums, ar barības piedevām 
vai bez tām, dzīvnieku barošanai 
kompleksās barības vai papildbarības 
veidā.

f) „Barības maisījums” ir vismaz divu 
barības sastāvdaļu maisījums, kurā ietilpst 
vai neietilpst barības piedevas un kurš 
paredzēts dzīvnieku perorālai barošanai kā 
kompleksā barība vai papildbarība.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „Kompleksā barība” ir barības 
maisījums, kura sastāvs ir pietiekams 
dienas devas nodrošināšanai.

g) „Kompleksā barība” ir barības 
maisījums, kura sastāvs ir pietiekams 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 2. panta 
2. punkta f apakšpunktā definētās dienas 
devas nodrošināšanai.
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Or. de

Pamatojums

Šajā definīcijā dzīvniekam nepieciešamās dienas devas jēdzienu vajadzētu aplūkot saskaņā ar 
tā vajadzībām. Tādēļ definīcija jāgroza, lai nodrošinātu, ka tā aptver visus ar uzturvērtību 
saistītos komponentus. Dienas deva ir vidējais kopējais barības daudzums, kas dienā jāizbaro 
noteiktas sugas, vecuma un produktivitātes dzīvniekam, lai pilnībā apmierinātu visas 
dzīvnieka vajadzības, un ko aprēķina, pieņemot, ka barības mitruma saturs ir 12 %.

Grozījums Nr. 54
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „Kompleksā barība” ir barības 
maisījums, kura sastāvs ir pietiekams 
dienas devas nodrošināšanai.

g) „Kompleksā barība” ir barības 
maisījums, kura sastāvs ir pietiekams, lai 
nodrošinātu dienas devu atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regulas (EK) 
Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā 
lietotām piedevām1 2. panta 2. punkta 
f apakšpunktā noteiktajai definīcijai.
1 OV L 268, 18.10.2003, 29. lpp.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 55
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „Papildbarība” ir barības maisījums ar 
vismaz vienu barības sastāvdaļu, kurā ir 
augsts dažu vielu saturs, bet kurš sava 
sastāva dēļ ir pietiekams dienas devas 
nodrošināšanai tikai kopā ar citu barību.

h) „Papildbarība” ir barības maisījums, 
kurā ir augsts dažu vielu saturs, bet kurš 
sava sastāva dēļ ir pietiekams dienas devas 
nodrošināšanai tikai kopā ar citu barību.

Or. pt

Pamatojums

Tā kā jēdziena „barības maisījums“ definīcijā teikts, ka tas ir „barības sastāvdaļu 
maisījums“, tad papildbarībā, ko definē kā barības maisījumu, taču nevar ietilpt tikai viena 
sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 56
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – h a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „Barības bagātinātājs” ir dzīvnieku 
ēdināšanai paredzēts produkts, kurā 
ietilpst visu kategoriju barības piedevu 
maisījums, izņemot Regulas (EK) 
Nr. 183/2005 IV pielikuma 3. nodaļā 
minētās piedevas, un/vai barības 
sastāvdaļas, taču tā sastāvs nav 
pietiekams dienas devas nodrošināšanai. 
Šo produktu izmanto, lai apmierinātu 
dzīvnieku paaugstinātas, īslaicīgas un/vai 
īpašas vajadzības pēc uzturvielām. To 
izbaro atsevišķi vai kopā ar dienas devu, 
vai iemaisot ūdenī.

Or. es
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – h a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „Barības bagātinātājs” ir barība, 
kuru veido visu kategoriju barības 
piedevu maisījums, izņemot Regulas (EK) 
Nr. 183/2005 IV pielikuma 3. nodaļā 
minētās piedevas. Šajā maisījumā var 
ietilpt arī barības sastāvdaļas, taču tā 
sastāvs nav pietiekams dienas devas 
nodrošināšanai. Tā izmantošanas mērķis 
ir apmierināt dzīvnieku īslaicīgas, 
paaugstinātas vai īpašas ēdināšanas 
vajadzības. To izbaro vai nu kopā ar 
dienas devu, vai atsevišķi, vai iemaisot 
ūdenī.

Or. de
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Grozījums Nr. 58
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „Nesējs” ir viela, ko izmanto barības 
piedevas šķīdināšanai, atšķaidīšanai, 
izkliedēšanai vai citāda veida fiziskai
izmainīšanai, lai veicinātu tās pielietošanu, 
piemērošanu vai izmantošanu, nemainot 
tās funkcijas, un kas pašas nekādi 
neietekmē tehnoloģiskos procesus.

k) „Nesējs” ir viela, ko izmanto barības 
piedevas šķīdināšanai, atšķaidīšanai, 
izkliedēšanai vai citāda veida fizikālai
izmainīšanai, lai padarītu vieglāku tās 
pielietošanu, piemērošanu vai izmantošanu.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vienkāršot tekstu un izvairīties no kļūdainas interpretācijas.

Grozījums Nr. 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „Nesējs” ir viela, ko izmanto barības 
piedevas šķīdināšanai, atšķaidīšanai, 
izkliedēšanai vai citāda veida fiziskai
izmainīšanai, lai veicinātu tās pielietošanu, 
piemērošanu vai izmantošanu, nemainot 
tās funkcijas, un kas pašas nekādi 
neietekmē tehnoloģiskos procesus.

k)„Nesējs” ir viela, ko izmanto barības 
piedevas šķīdināšanai, atšķaidīšanai, 
izkliedēšanai vai citāda veida fizikālai
izmainīšanai, lai padarītu vieglāku tās 
pielietošanu, piemērošanu vai izmantošanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) „Partija” vai „sērija” ir produkcijas 
vienība, kas saražota vienā uzņēmumā un 
ko glabā kopā, izmantojot vienotus 
ražošanas parametrus vai virkne šādu 
vienību. Tā sastāv no identificējama barības 
daudzuma, kam ir noteiktas kopīgas 
īpašības, piemēram, izcelsme, veids, 
iepakojuma veids, iepakotājs, nosūtītājs vai 
marķējums.

o) „Partija” vai „sērija” ir identificējams
barības daudzums, kam ir kopīgas īpašības, 
piemēram, izcelsme, šķirne, iepakojuma 
veids, iepakotājs, nosūtītājs vai marķējums.

Or. de

Pamatojums

Ja tiek nodrošināta identificējamība, tad jēdziena „partija” vai „sērija” definīcijai jāatbilst 
barības nozarē ierastajai praksei.

Grozījums Nr. 61
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) „Partija” vai „sērija” ir produkcijas 
vienība, kas saražota vienā uzņēmumā un 
ko glabā kopā, izmantojot vienotus 
ražošanas parametrus vai virkne šādu 
vienību. Tā sastāv no identificējama
barības daudzuma, kam ir noteiktas
kopīgas īpašības, piemēram, izcelsme, 
veids, iepakojuma veids, iepakotājs, 
nosūtītājs vai marķējums.

o) „Partija” vai „sērija” ir noteikts barības 
daudzums, kam ir kopīgas īpašības, 
piemēram, izcelsme, šķirne, iepakojuma 
veids, iepakotājs, nosūtītājs vai marķējums.

Or. pl



AM\735898LV.doc 21/95 PE409.724v01-00

LV

Grozījums Nr. 62
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „Marķēšana” ir vārdu, ziņu, preču zīmju, 
firmas zīmju, ilustrāciju vai simbolu 
saistīšana ar barību, novietojot šo
informāciju uz jebkura tāda materiāla kā 
iepakojums, tvertne, norāde, etiķete, 
dokuments, riņķītis, apsējs vai internets, 
kas pievienots barībai vai attiecas uz to.

p) „Marķēšana” ir dažādu vārdu, ziņu, 
preču zīmju, firmas zīmju, ilustrāciju vai 
simbolu, kas attiecas uz konkrēto barību,
novietošana uz iepakojuma, dokumenta, 
tvertnes, norādes, etiķetes vai apvalka, kas
pievienots šai barībai.

Or. pl

Pamatojums

Marķēšanas definīcijā izmantojot apzīmējumu „jebkura tāda materiāla“, šie noteikumi netīši 
varētu uzlikt saistības veikt pārāk plaša spektra marķēšanu, un tā vairs nepildītu galveno 
marķēšanas uzdevumu, proti, sniegt patērētājam informāciju par attiecīgo izstrādājumu, lai 
dotu izvēles iespējas.

Grozījums Nr. 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „Marķēšana” ir vārdu, ziņu, preču zīmju, 
firmas zīmju, ilustrāciju vai simbolu 
saistīšana ar barību, novietojot šo 
informāciju uz jebkura tāda materiāla kā 
iepakojums, tvertne, norāde, etiķete, 
dokuments, riņķītis, apsējs vai internets, 
kas pievienots barībai vai attiecas uz to.

p) „Marķēšana” ir dažādu vārdu, ziņu, 
preču zīmju, firmas zīmju, ilustrāciju vai 
simbolu, kas attiecas uz konkrēto barību,
novietošana uz jebkāda veida 
iepakojuma, dokumenta, tvertnes, 
norādes, etiķetes, riņķīša vai apsēja, kas
pievienots šai barībai.

Or. de
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 64
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „Marķēšana” ir vārdu, ziņu, preču zīmju, 
firmas zīmju, ilustrāciju vai simbolu 
saistīšana ar barību, novietojot šo 
informāciju uz jebkura tāda materiāla kā 
iepakojums, tvertne, norāde, etiķete, 
dokuments, riņķītis, apsējs vai internets, 
kas pievienots barībai vai attiecas uz to.

p) „Marķēšana” ir vārdu, ziņu, preču zīmju, 
firmas zīmju, ilustrāciju vai simbolu, kas 
attiecas uz konkrēto barību, novietošana 
uz iepakojuma, tvertnes, dokumenta, 
norādes, etiķetes, riņķīša vai apsēja, kas
pievienots šai barībai.

Or. en
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Pamatojums

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”.

Grozījums Nr. 65
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) „Marķējums” ir jebkura etiķete, zīmols, 
zīme, ilustratīvs vai cits aprakstošs 
materiāls, kas uzrakstīts, uzdrukāts, 
uzkrāsots ar šablonu, iezīmēts, iespiests vai 
uzspiests uz barības tvertnes vai pievienots
tai.

q) „Marķējums” ir jebkura etiķete, zīmols, 
zīme, ilustratīvs vai cits aprakstošs 
materiāls, kas uzrakstīts, uzdrukāts, 
uzkrāsots ar šablonu, iezīmēts, iespiests vai 
uzspiests uz barības tvertnes vai 
piestiprināts tai, vai jebkāds datu nesējs, 
kurš attiecas uz šo barību vai ir tai 
pievienots.

Or. es

Pamatojums

Šajā regulā noteiktajos marķēšanas principos ir ņemts vērā tas, ka uz barības iepakojuma 
marķējuma ir redzama tikai daļa no informācijas, ko piegādātājs sniedz klientam. Tādēļ 
vajadzīgi citi papildu pasākumi, lai uzlabotu informācijas plūsmu un skaidrāk raksturotu 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) „Marķējums” ir jebkura etiķete, zīmols, 
zīme, ilustratīvs vai cits aprakstošs 
materiāls, kas uzrakstīts, uzdrukāts, 
uzkrāsots ar šablonu, iezīmēts, iespiests vai 
uzspiests uz barības tvertnes vai pievienots
tai.

q) „Marķējums” ir jebkura etiķete, zīmols, 
zīme, ilustratīvs vai cits aprakstošs 
materiāls, kas uzrakstīts, uzdrukāts, 
uzkrāsots ar šablonu, iezīmēts, iespiests vai 
uzspiests uz barības tvertnes vai 
piestiprināts tai, vai jebkāds datu nesējs, 
kurš attiecas uz šo barību vai ir tai 
pievienots.

Or. de

Pamatojums

Marķējums — šajā regulā izmantotajā marķēšanas koncepcijā ir ņemts vērā tas, ka uz 
barības iepakojuma marķējuma ir redzama tikai daļa no informācijas, ko piegādātājs sniedz 
klientam. Lai uzlabotu informācijas plūsmu un mērķtiecīgāk informētu marķējuma adresātu, 
jāizmanto virkne papildu līdzekļu. Ir jānodrošina atbilstība starp jēdzienu „marķējums“ un 
„marķēšana“ definīcijām.

Grozījums Nr. 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – r a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) „Pirmreizēja laišana tirgū“ ir barības 
izstrādājuma pirmreizēja laišana tirgū pēc 
tā izgatavošanas vai ievešanas.

Or. de
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Pamatojums

Pirmreizēja laišana tirgū — šis princips pirmo reizi tika izmantots Regulā Nr. 1831/2003 par 
barības piedevām un ir izrādījies iedarbīgs līdzeklis, lai barības ražotāju un lopkopju ciešo 
un mijiedarbīgo attiecību kontekstā nodrošinātu pienācīgu atbildību un tiesisko pienākumu 
ievērošanu. Ir svarīgi iekļaut šo definīciju regulā, lai skaidri definētu dažādo barības apritē 
iesaistīto tirgus dalībnieku atbildības jomas.

Grozījums Nr. 68
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – r a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) „Pirmreizēja laišana tirgū“ ir barības 
izstrādājuma pirmreizēja laišana tirgū pēc 
tā izgatavošanas vai importēšanas.

Or. es

Pamatojums

Pirmreizējās tirgū laišanas princips pirmo reizi tika izmantots Regulā Nr. 1831/2003 par 
barības piedevām un ir izrādījies iedarbīgs līdzeklis, lai nozarē pastāvošo mijiedarbīgo un 
arvien sarežģītāko attiecību kontekstā nodrošinātu barības ražotāju atbildību un pienācīgu 
tiesisko pienākumu ievērošanu. Ir svarīgi iekļaut šo definīciju regulā, lai skaidri definētu 
dažādo barības nozares uzņēmumu atbildības jomas.

Grozījums Nr. 69
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – r a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) „Pirmreizēja laišana tirgū“ ir barības 
izstrādājuma pirmreizēja laišana tirgū pēc 
tā izgatavošanas vai importēšanas.

Or. it
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Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nebojāta, atbilst savam mērķim un 
tai ir nevainojama un tirgus prasībām 
atbilstoša kvalitāte;

a) tā ir bez piejaukumiem, atbilst
izmantošanas mērķim un tai ir 
nevainojama un tirgus prasībām atbilstoša 
kvalitāte;

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „īsts” var radīt pārpratumus. Grozījumā ierosinātais apzīmējums ir izmantots 
1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 79/373 par barības maisījumu tirdzniecību 3. pantā.

Grozījums Nr. 71
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nebojāta, atbilst savam mērķim un 
tai ir nevainojama un tirgus prasībām 
atbilstoša kvalitāte;

a) tā ir bez piejaukumiem, atbilst
izmantošanas mērķim un tai ir 
nevainojama un tirgus prasībām atbilstoša 
kvalitāte;
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Or. en

Pamatojums

Jēdziena „īsta barība” izmantošana var radīt neskaidrības. Šā grozījuma mērķis ir veikt 
precizējumu, paredzot lietot vārdu, kas ir izmantots 1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 79/373 
par barības maisījumu tirdzniecību 3. pantā.

Grozījums Nr. 72
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Barības ražotājiem par oficiālās 
kontroles veikšanu atbildīgajām iestādēm
jānodrošina pieeja jebkurai informācijai
par tirgū laistās barības sastāvu vai 
norādītajām īpašībām, kas ļauj pārbaudīt 
marķējumā norādītās informācijas 
precizitāti.

2. Par pirmreizējo laišanu tirgū atbildīgā 
persona nodrošina, ka par oficiālās 
kontroles veikšanu atbildīgajām iestādēm
ir pieejama visa informācija par tirgū 
laistās barības sastāvu vai norādītajām 
īpašībām, lai varētu pārbaudīt marķējumā 
norādītās informācijas precizitāti.

Or. es

Pamatojums

Apzīmējuma „barības ražotāji“ vietā ir piemērotāk izmantot „pirmreizēja laišana tirgū“, jo 
persona, kas atbild par Regulas (EK) Nr. 178/2002 17., 18., un 20. pantā paredzēto 
noteikumu īstenošanu, ir barības importētājs, nevis ražotājs.

Grozījums Nr. 73
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Barības ražotājiem par oficiālās 
kontroles veikšanu atbildīgajām 
iestādēm jānodrošina pieeja 

2. Par pirmreizējo laišanu tirgū 
atbildīgā persona nodrošina, ka par 
oficiālās kontroles veikšanu 
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jebkurai informācijai par tirgū 
laistās barības sastāvu vai 
norādītajām īpašībām, kas ļauj
pārbaudīt marķējumā norādītās 
informācijas precizitāti.

atbildīgajām iestādēm ir pieejama visa 
informācija par tirgū laistās barības 
sastāvu vai norādītajām īpašībām, lai 
varētu pārbaudīt marķējumā norādītās 
informācijas precizitāti.

Or. it

Pamatojums

Labāk minēt „pirmreizēju laišanu tirgū“, jo teksts attiecas arī uz importētu barību, par kuru 
saskaņā ar Pārtikas aprites pamatregulas (Regula (EK) Nr. 178/2002) 17., 18. un 20. pantu ir 
atbildīgs importētājs, nevis ražotājs.

Grozījums Nr. 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Barības ražotājiem par oficiālās 
kontroles veikšanu atbildīgajām iestādēm 
jānodrošina pieeja jebkurai informācijai
par tirgū laistās barības sastāvu vai 
norādītajām īpašībām, kas ļauj pārbaudīt 
marķējumā norādītās informācijas 
precizitāti.

2. Par pirmreizējo laišanu tirgū atbildīgā 
persona nodrošina, ka par oficiālās 
kontroles veikšanu atbildīgajām iestādēm
ir pieejama visa informācija par tirgū 
laistās barības sastāvu vai norādītajām 
īpašībām, lai varētu pārbaudīt marķējumā 
norādītās informācijas precizitāti.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Barības ražotājiem par oficiālās 
kontroles veikšanu atbildīgajām iestādēm 
jānodrošina pieeja jebkurai informācijai
par tirgū laistās barības sastāvu vai 

2. Barības nozares uzņēmumi, kuri 
saskaņā ar 12. pantu atbild par 
marķējumā norādītajiem datiem,
nodrošina, ka par oficiālās kontroles 
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norādītajām īpašībām, kas ļauj pārbaudīt 
marķējumā norādītās informācijas 
precizitāti.

veikšanu atbildīgajām iestādēm ir pieejama 
visa informācija par tirgū laistās barības 
sastāvu vai norādītajām īpašībām, lai 
varētu pārbaudīt marķējumā norādītās 
informācijas precizitāti.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizējums. Priekšlikuma 12. pantā ir skaidri definēta atbildība par 
marķēšanu. Konsekvences labad šī atbildība skaidri jānorāda arī 5. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 2. punktu iegūto 
informāciju kompetentās iestādes var 
nodot tālāk patērētājiem, ja tās, apsverot 
gan ražotāju, gan patērētāju pamatotās 
intereses, uzskata, ka informācijas 
tālāknodošanai ir dibināts pamats. 
Attiecīgā gadījumā iestāde paredz 
informāciju sniegt ar priekšnoteikumu, ka 
jāparaksta konfidencialitātes deklarācija.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma Nr. 11 teksts mainīts pēc diskusijām komitejā.

Barības sastāvdaļu atklātā norāde jānodrošina tādējādi, ka pamatotu aizdomu gadījumā šiem 
datiem ir garantēta pieeja, lai gan norādes uz etiķetēm ir tikai brīvprātīgas.
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Grozījums Nr. 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegšana Aizliegtās vielas

Or. de

Grozījums Nr. 78
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegšana Aizliegtās vielas

Or. en

Grozījums Nr. 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaši ņemot vērā zinātniskas liecības, 
tehnoloģisko progresu, paziņojumus 
saskaņā ar pārtikas un barības ātrās 
reaģēšanas sistēmu vai oficiālo kontroļu 
rezultātus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 882/2004, Komisija pieņem tādu
sastāvdaļu sarakstu, kuras aizliegts laist 
tirgū vai izmantot dzīvnieku barošanai.

2. Īpaši ņemot vērā zinātnes atziņas, 
tehnoloģisko progresu, paziņojumus 
saskaņā ar pārtikas un barības ātrās 
reaģēšanas sistēmu vai oficiālo kontroļu 
rezultātus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 882/2004, Komisija pieņem 
II a pielikumā norādīto vielu sarakstu, 
kuras aizliegts laist tirgū vai izmantot 
dzīvnieku barošanai.

Or. de
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Pamatojums

Aizliegto vielu saraksts līdzīgi kā izmantojamo vielu gadījumā ir jāiekļauj pašā regulā, 
respektīvi, tās pielikumā, nevis atsevišķā tekstā (pašlaik — Lēmumā 2004/217).

Grozījums Nr. 80
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaši ņemot vērā zinātniskas liecības, 
tehnoloģisko progresu, paziņojumus 
saskaņā ar pārtikas un barības ātrās 
reaģēšanas sistēmu vai oficiālo kontroļu 
rezultātus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 882/2004, Komisija pieņem tādu
sastāvdaļu sarakstu, kuras aizliegts laist 
tirgū vai izmantot dzīvnieku barošanai.

2. Īpaši ņemot vērā zinātnes atziņas, 
tehnoloģisko progresu, paziņojumus 
saskaņā ar pārtikas un barības ātrās 
reaģēšanas sistēmu vai oficiālo kontroļu 
rezultātus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 882/2004, Komisija pieņem 
II.a pielikumā norādīto vielu sarakstu, 
kuras aizliegts laist tirgū vai izmantot 
dzīvnieku barošanai.

Or. en

Pamatojums

Aizliegto vielu sarakstu, tāpat kā svarīgāko izmantojamo vielu sarakstu, vajadzētu norādīt 
nevis atsevišķā tekstā (pašlaik — Lēmumā 2004/217), bet iekļaut pašā regulā, respektīvi, tās 
pielikumā.

Grozījums Nr. 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Piemaisījumu robežvērtības noteikšana

Neņemot vērā Direktīvas 2002/32/EK 
prasības, Komisija var noteikt 
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robežvērtības piemaisījumiem, kas 
veidojas ražošanas procesā. Šajā nolūkā 
Komisija ņem vērā jaunākās zinātnes 
atziņas, tehnoloģiju attīstību, paziņojumus 
saistībā ar pārtikas un barības ātrās 
reaģēšanas sistēmu, kā arī oficiālo 
kontroļu rezultātus saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 882/2004.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 29. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma Nr. 13 teksts mainīts pēc diskusijām komitejā.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Reģistrā jānosaka robežvērtības piemaisījumiem, kas 
rodas ražošanas procesā, paredzot, ka par to ir atbildīgi ražotāji (sk. I pielikumu). Tā kā šie 
piemaisījumi attiecīgā gadījumā var ietekmēt pārtikas nekaitīgumu, robežlielumu noteikšana 
būtu jāveic Komisijai un jāparedz, ka likumdevējs veic kontroli.

Grozījums Nr. 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot nosacījumus, kas paredzēti 
regulā, kas piešķir atļauju attiecīgajai 
barības piedevai, papildbarības saturā nav
iekļautas barības piedevas, kas pārsniedz
attiecīgo fiksēto maksimālo saturu
kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu,
vai kokcidiostatu un histomonostatu 
gadījumā — vairāk nekā piecas reizes.

Neskarot izmantošanas nosacījumus, kas 
paredzēti regulā, ar ko piešķir atļauju 
attiecīgajai barības piedevai, papildbarības 
sastāvā iekļauto barības piedevu daudzums
nedrīkst pārsniegt attiecīgo maksimāli 
atļauto daudzumu kompleksajā barībā
vairāk kā 50 reizes vai kokcidiostatu un 
histomonostatu gadījumā — vairāk kā
piecas reizes. Papildbarību, kurā barības 
piedevu daudzums pārsniedz attiecīgo 
maksimāli atļauto daudzumu vairāk nekā 
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50 reizes un mazāk nekā 100 reizes, var 
izmantot atsevišķos gadījumos, iepriekš 
konsultējoties ar veterinārārstu.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma Nr. 15 teksts mainīts pēc diskusijām ar Komisiju.

Ja barības piedevu koncentrācijas līmenis papildbarībā ir pārāk augsts, pastāv risks 
kļūdīties, nosakot devu. Tas attiecas ne tikai uz kokcidiostatiem un histomonostatiem. 
Augstākas koncentrācijas papildbarības lietošana izņēmuma gadījumā jāiesaka 
veterinārārstam. Lai izmantotu premiksus, kuros koncentrācijas līmenis ir augstāks par 
norādītajām vērtībām, uzņēmumam ir vajadzīgs apstiprinājums, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 183/2005 par barības higiēnu 10. pantā.

Grozījums Nr. 83
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot nosacījumus, kas paredzēti 
regulā, kas piešķir atļauju attiecīgajai 
barības piedevai, papildbarības saturā nav 
iekļautas barības piedevas, kas pārsniedz
attiecīgo fiksēto maksimālo saturu
kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu,
vai kokcidiostatu un histomonostatu 
gadījumā — vairāk nekā piecas reizes.

Neskarot izmantošanas nosacījumus, kas 
paredzēti regulā, ar ko piešķir atļauju 
attiecīgajai barības piedevai, papildbarības, 
piemēram spaiņos pildītu laizāmo 
minerālvielu, sastāvā iekļauto barības 
piedevu daudzums nedrīkst pārsniegt
attiecīgo maksimāli atļauto daudzumu
kompleksajā barībā vairāk kā 100 reižu vai 
kokcidiostatu un histomonostatu 
gadījumā — vairāk kā piecas reizes.

Or. fr
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Grozījums Nr. 84
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot nosacījumus, kas paredzēti 
regulā, kas piešķir atļauju attiecīgajai 
barības piedevai, papildbarības saturā nav 
iekļautas barības piedevas, kas pārsniedz
attiecīgo fiksēto maksimālo saturu
kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu,
vai kokcidiostatu un histomonostatu 
gadījumā — vairāk nekā piecas reizes.

Neskarot izmantošanas nosacījumus, kas 
paredzēti regulā, ar ko piešķir atļauju 
attiecīgajai barības piedevai, papildbarības 
sastāvā iekļauto barības piedevu daudzums
nedrīkst pārsniegt attiecīgo maksimāli 
atļauto daudzumu kompleksajā barībā
vairāk kā 50 reizes vai kokcidiostatu un 
histomonostatu gadījumā — vairāk kā
piecas reizes. Atsevišķos gadījumos, 
saņemot atbildīgā veterinārārsta 
piekrišanu, papildbarībā izmantoto 
piedevu procentuālā vērtība var būt 
augstāka, tomēr piedevu daudzums 
nedrīkst vairāk kā 100 reizes pārsniegt 
attiecīgo maksimāli atļauto daudzumu 
kompleksajā barībā.

Or. pl

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 85
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Barības bagātinātāju laišana tirgū

Barības bagātinātāju ražošana, 
izplatīšana un lietošana notiek saskaņā ar 
noteikumiem, kurus definē atbilstoši šai 
regulai pieņemtā Kopienas kodeksā. 
Kodeksā ņem vērā konkrēta barības 
bagātinātāja sastāvu, iecerēto lietojumu 
un lietošanas veidu, ievērojot Regulas 
(EK) Nr. 183/2005 prasības.

Or. es

Pamatojums

Barības bagātinātājiem piemīt īpašības, kas tos atšķir no citas barības — to sastāvs un 
izmantošanas veids ir unikāls, tādēļ tiem vajadzīgs piemērots tiesiskais regulējums. Ir 
juridiski jāatzīst šādu bagātinātāju pastāvēšana, regulā iekļaujot attiecīgu definīciju, un tad 
uz tiem jāattiecina Kopienas rīcības kodekss, kuru izstrādājot, jāņem vērā tie paši noteikumi, 
kurus ņem vērā, izstrādājot pārējos šajā regulā paredzētos kodeksus.

Grozījums Nr. 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisijai, pamatojoties uz 
pieejamo zinātnisko un tehnisko 
informāciju, ir pamats uzskatīt, ka 
īpašās barības lietojums, iespējams, 
neatbilst konkrētajam paredzētajam 
īpašajam barošanas mērķim vai ka tā var 
radīt nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvnieku 

4. Ja 29. pantā minētajai Komitejai, 
pamatojoties uz pieejamo zinātnisko un 
tehnisko informāciju, ir pamats uzskatīt, 
ka īpašās barības lietojums, iespējams, 
neatbilst konkrētajam paredzētajam 
īpašajam barošanas mērķim vai ka tā var 
radīt nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvnieku 
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un cilvēku veselību, vidi un dzīvnieku 
labturību, Komisija trīs mēnešu laikā 
nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei („iestāde”) novērtējuma 
pieprasījumu un attiecīgo 
dokumentāciju. Iestāde sešu mēnešu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 
sniedz atzinumu. Šo termiņu pagarina 
ikreiz, kad iestāde pieprasa pieteikuma 
iesniedzējam papildinformāciju.

un cilvēku veselību, vidi un dzīvnieku 
labturību, Komisija saskaņā ar 
29. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
procedūru trīs mēnešu laikā nosūta 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei 
(„iestāde”) novērtējuma pieprasījumu un 
attiecīgo dokumentāciju. Iestāde sešu 
mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas sniedz atzinumu. Šo 
termiņu pagarina ikreiz, kad iestāde 
pieprasa pieteikuma iesniedzējam 
papildinformāciju.

Or. de

Pamatojums

Referenta ierosinātais grozījums Nr. 16 paredz ikvienai dalībvalstij tiesības iesniegt 
pārbaudei Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē dokumentus par īpašu barošanas mērķi.

Lai nodrošinātu ES līmeņa saskaņošanu un visu dalībvalstu iesaistīšanos apspriedēs pirms 
dokumentācijas iesniegšanas iestādē, visām dalībvalstīm ir jāparedz tiesības sniegt ieteikumu 
attiecībā uz dokumentu iesniegšanu iestādei, taču attiecīgā lēmuma pieņemšanai jābūt 
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas kompetencē.

Grozījums Nr. 87
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisijai, pamatojoties uz pieejamo 
zinātnisko un tehnisko informāciju, ir 
pamats uzskatīt, ka īpašās barības 
lietojums, iespējams, neatbilst konkrētajam 
paredzētajam īpašajam barošanas mērķim 
vai ka tā var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz 
dzīvnieku un cilvēku veselību, vidi un 
dzīvnieku labturību, Komisija trīs mēnešu 
laikā nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei („iestāde”) novērtējuma 
pieprasījumu un attiecīgo dokumentāciju. 
Iestāde sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas sniedz atzinumu. Šo termiņu 

4. Ja 29. pantā minētajai Komitejai, 
pamatojoties uz pieejamo zinātnisko un 
tehnisko informāciju, ir pamats uzskatīt, ka 
īpašās barības lietojums, iespējams, 
neatbilst konkrētajam paredzētajam 
īpašajam barošanas mērķim vai ka tā var 
radīt nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvnieku un 
cilvēku veselību, vidi un dzīvnieku 
labturību, Komisija saskaņā ar 29. panta 
3. punktā minēto procedūru trīs mēnešu 
laikā nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei („iestāde”) novērtējuma 
pieprasījumu un attiecīgo dokumentāciju. 
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pagarina ikreiz, kad iestāde pieprasa 
pieteikuma iesniedzējam 
papildinformāciju.

Iestāde sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas sniedz atzinumu. Šo termiņu 
pagarina ikreiz, kad iestāde pieprasa 
pieteikuma iesniedzējam 
papildinformāciju.

Or. en

Pamatojums

Referenta ierosinātais grozījums Nr. 16 paredz ikvienai dalībvalstij tiesības iesniegt 
pārbaudei dokumentāciju par īpašu barošanas mērķi.

Lai nodrošinātu ES līmeņa saskaņošanu un visu dalībvalstu iesaistīšanos apspriedēs pirms 
dokumentācijas iesniegšanas Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (EFSA), visām 
dalībvalstīm ir jāparedz tiesības sniegt ieteikumu attiecībā uz dokumentu iesniegšanu EFSA, 
taču attiecīgā lēmuma pieņemšanai jābūt Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās 
komitejas kompetencē.

Grozījums Nr. 88
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja barību pārdod distanciālās saziņas 
veidā, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 97/7/EK 2. pantā, šajā 
regulā prasītajiem obligātajiem marķējuma 
datiem jābūt redzamiem tālpārdošanas 
informācijas materiālos.

3. Ja barību pārdod distanciālās saziņas 
veidā, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 97/7/EK 2. pantā, šajā 
regulā prasītajiem obligātajiem marķējuma 
datiem jābūt redzamiem tālpārdošanas 
informācijas materiālos, vai šie dati 
jāsniedz, izmantojot citu piemērotu 
līdzekli. 15. panta d), e) un 
f) apakšpunktā, kā arī 17. panta d) un 
e) apakšpunktā minēto datu norāde kļūst 
obligāta tikai produkta nosūtīšanas brīdī.

Or. es

Pamatojums

Barības tirdzniecībā izmantojot tālpārdošanas metodi, barība tiek pārdota tad, kad tā vēl nav 
saražota, tādēļ pārdošanas brīdī vēl nav pieejami visi marķēšanas dati (piemēram, partijas 
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numurs, neto svars vai derīguma beigu termiņš). Tā kā barības sastāvs cita starpā dažādu 
faktoru ietekmē var tikt mainīts, pārdošanas brīdī nav iespējams sniegt detalizētu informāciju 
par izstrādājuma sastāvu, izņemot gadījumus, kad sastāvs ir noteikts pārdevēja un pircēja 
iepriekš noslēgtā līgumā.

Grozījums Nr. 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja barību pārdod distanciālās saziņas 
veidā, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 97/7/EK 2. pantā, šajā 
regulā prasītajiem obligātajiem marķējuma 
datiem jābūt redzamiem tālpārdošanas 
informācijas materiālos.

3. Ja barību pārdod distanciālās saziņas 
veidā, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 97/7/EK 2. pantā, šajā 
regulā prasītajiem obligātajiem marķējuma 
datiem jābūt redzamiem tālpārdošanas 
uzņēmuma informācijas materiālos, vai šie 
dati jādara pieejami, izmantojot citus 
piemērotus līdzekļus. Jebkurā gadījumā 
15. panta d), e) un f) apakšpunktā, kā arī 
17. panta d) un e) apakšpunktā minēto 
datu norāde kļūst obligāta tikai tad, kad 
notiek barības nosūtīšana.

Or. de

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Barības ražotājs ir atbildīgs par 
marķējumā norādītajiem datiem un 
nodrošina to esību un nemainīgu
precizitāti.

1. Persona, kas atbild par pirmreizējo 
laišanu tirgū, ir atbildīga par marķējumā 
norādītajiem datiem un nodrošina to esību 
un saturisko precizitāti.

Or. de

Pamatojums

Piemērotāks ir pirmreizējās tirgū laišanas princips, jo tad tas attiecas arī uz importētu 
barību, par kuru saskaņā ar Pārtikas aprites pamatregulas (Regula (EK) Nr. 178/2002) 17., 
18. un 20. pantu ir atbildīgs importētājs, nevis ražotājs.

Grozījums Nr. 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū.

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū. Vēlāk 
patērētājiem ir tiesības no kompetentās 
iestādes saņemt zinātniskā pamatojuma 
kopsavilkumu vai, pastāvot pamatotām 
aizdomām par maldinošu apgalvojumu, 
lūgt, lai iestāde pieprasa ražotājam 
iesniegt šādu pamatojumu.

Or. de
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Pamatojums

Grozījuma Nr. 18 teksts mainīts pēc diskusijām komitejā.

Reklāmas tekstiem un apgalvojumiem jābūt pārbaudāmiem. Šķiet piemēroti paredzēt prasību, 
ka šādu apgalvojumu zinātnisko pamatojumu sniedz nevis principā, bet gan pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma. Tomēr patērētājam arī ir jābūt iespējai saņemt no iestādes pietiekamu 
pamatojumu vai attiecīgi lūgt iestādei, lai tā ražotājam pieprasa šādu pamatojumu.

Grozījums Nr. 92
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū.

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus, par kuriem veicama zinātniska 
pārbaude. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū. Lai 
garantētu pienācīgu zinātnisko kvalitāti 
un saskaņotu īstenošanu, Komisija 
nosaka pamatnostādnes par prasībām, kas 
attiecināmas uz zinātnisko pamatojumu 
un tā dokumentāciju. Minētajās 
pamatnostādnēs aplūko arī zinātnisko 
pamatojumu novērtēšanas procedūras, ko 
īsteno, kompetentajām uzraudzības 
iestādēm veicot pārbaudes. 
Pamatnostādnes pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. es

Pamatojums

Lielākas pārredzamības labad Komisijai noteikti jāiztrādā pamatnostādnes, kurās noteikts, kā 
drīkst pamatot apgalvojumus par kādu sastāvdaļu. Kopējā tirgus darbības kontekstā būtu 
visai nelietderīgi atstāt zinātniskā pamatojuma interpretāciju un īstenošanu vienīgi 
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dalībvalstu uzraudzības iestāžu kompetencē (kas bieži vien ir reģionu vai apgabalu līmenī).

Grozījums Nr. 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū.

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus, par kuriem ir iespējams veikt 
zinātnisku pārbaudi. Zinātniskais 
pamatojums ir pieejams brīdī, kad barību 
laiž tirgū. Lai garantētu pienācīgu 
zinātnisko kvalitāti un saskaņotu 
īstenošanu, Komisija definē 
pamatnostādnes par prasībām, kas 
attiecināmas uz zinātnisko pamatojumu 
izstrādi un dokumentāciju. Minētajās 
pamatnostādnēs aplūko arī zinātnisko 
pamatojumu novērtēšanas procedūras, ko 
īsteno, kompetentajām uzraudzības 
iestādēm veicot pārbaudes. 
Pamatnostādnes pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

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 
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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).

Grozījums Nr. 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū. 

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū. 
Patērētājiem ir tiesības no kompetentās 
iestādes saņemt apstiprinājumu, ka 
apgalvojuma patiesuma zinātniskais 
pamatojums ir iesniegts.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 95
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū.

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū.
Patērētājiem ir tiesības no kompetentās 
iestādes saņemt apstiprinājumu, ka 
apgalvojumam eksistē zinātniskais 
pamatojums.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 96
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja apgalvojums attiecas vai var 
attiekties uz konkrētu kādas piedevas 
funkciju atbilstoši funkcionālo grupu 
definīcijām Regulas (EK) Nr. 1831/2003 
I pielikumā, tad šīs piedevas klātbūtne 
barībā iedarbīgā koncentrācijā uzskatāma 
par pietiekamu pamatojumu apgalvojuma 
patiesumam. Ja apgalvojumā minētā 
funkcija nav saistīta vai nevar būt saistīta 
ar konkrētu piedevu, tad jāveic 
apgalvojuma zinātniskā pamatojuma 
novērtēšana atbilstoši Komisijas 
2008. gada 25. aprīļa Regulai (EK) 
Nr. 429/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus 
noteikumus, lai piemērotu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu 
sagatavošanu un noformēšanu un barības 
piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu1.
1 OV L 133, 22.05.2008, 1. lpp.

Or. es

Pamatojums

Ar barības piedevām saistīti apgalvojumi, kuri attiecināti uz barības sastāvdaļām, jāatļauj 
tikai tad, ja tos — sniedzot informāciju par nekaitīgumu un iedarbību — var pamatot 
atbilstoši prasībām, kas attiecas uz apgalvojumiem par barības piedevām. Savukārt, ja 
apgalvojums attiecas uz barības sastāvā piemērotā koncentrācijā esošu barības piedevu, tad 
zinātniskais pamatojums nebūtu vajadzīgs.
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Grozījums Nr. 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja apgalvojums attiecas vai var 
attiekties uz konkrētu kādas piedevas 
funkciju atbilstoši funkcionālo grupu 
definīcijām Regulas (EK) Nr. 1831/2003 
I pielikumā, tad šīs piedevas klātbūtne 
barībā iedarbīgā koncentrācijā uzskatāma 
par pietiekamu pamatojumu apgalvojuma 
patiesumam. Ja apgalvojumā minētā 
funkcija nav saistīta vai nevar būt saistīta 
ar konkrētu piedevu, tad jāveic 
apgalvojuma zinātniskā pamatojuma 
novērtēšana atbilstoši Komisijas 
2008. gada 25. aprīļa Regulai (EK) 
Nr. 429/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus 
noteikumus, lai piemērotu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu 
sagatavošanu un noformēšanu un barības 
piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu1.

1 OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

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 
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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).

Grozījums Nr. 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, apgalvojumi par 
barības optimizāciju un fizioloģiskā 
stāvokļa atbalstu vai aizsardzību ir atļauti, 
ja to pamatā nav farmakoloģiska vai 
imunoloģiska iedarbība.

2. Neskarot 1. punktu, ir atļauti
apgalvojumi par barības optimizāciju un 
fizioloģiskā stāvokļa atbalstu vai 
aizsardzību.

Or. de

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi obligātie marķējuma dati ir skaidri 
redzami, salasāmi un neizdzēšami norādīti 
pamanāmā vietā uz iepakojuma, 
konteinera vai uz tam piestiprinātas 
etiķetes vismaz tās dalībvalsts valodā, kurā 
barību laiž tirgū, vai vienā no šīs 
dalībvalsts oficiālajām valodām.

1. Ja barību pārdod barības apritē 
iesaistītam tirgus dalībniekam, tad 
pircējam vispiemērotākajā veidā dara 
zināmus marķējuma obligātos datus. Tos 
salasāmi un saprotami norāda vismaz tās 
dalībvalsts valodā, kurā barību laiž tirgū, 
vai vienā no šīs dalībvalsts oficiālajām 
valodām.

Or. de

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 100
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi obligātie marķējuma dati ir skaidri 
redzami, salasāmi un neizdzēšami norādīti 
pamanāmā vietā uz iepakojuma, 
konteinera vai uz tam piestiprinātas 
etiķetes vismaz tās dalībvalsts valodā, kurā 
barību laiž tirgū, vai vienā no šīs 
dalībvalsts oficiālajām valodām.

1. Ja barību pārdod barības apritē 
iesaistītam tirgus dalībniekam, tad
pircējam piemērotā veidā dara zināmus 
marķējuma obligātos datus. Tos salasāmi 
un saprotami norāda vismaz tās 
dalībvalsts valodā, kurā barību laiž tirgū, 
vai vienā no šīs dalībvalsts oficiālajām 
valodām.

Or. es

Pamatojums

Pārdodot barību personai, kas nav barības apritē iesaistīts uzņēmējs (piemēram, 
privātpersonai), informācijai jābūt redzamai uz iepakojuma. Komerciālajā tirdzniecībā (starp 
pārtikas nozares uzņēmumiem) tas, protams, nebūtu vajadzīgs. Šajā gadījumā datus uz 
marķējuma sniedz attiecīgi vispiemērotākajā veidā.

Grozījums Nr. 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi obligātie marķējuma dati ir skaidri 
redzami, salasāmi un neizdzēšami norādīti 
pamanāmā vietā uz iepakojuma, konteinera 
vai uz tam piestiprinātas etiķetes vismaz 
tās dalībvalsts valodā, kurā barību laiž 
tirgū, vai vienā no šīs dalībvalsts 
oficiālajām valodām.

1. Visi obligātie marķējuma dati ir skaidri 
redzami, salasāmi un neizdzēšami norādīti 
pamanāmā vietā uz iepakojuma, konteinera 
vai uz tam piestiprinātas etiķetes, vai 
attiecīgā gadījumā pavaddokumentā
vismaz tās dalībvalsts valodā, kurā barību 
laiž tirgū, vai vienā no šīs dalībvalsts 
oficiālajām valodām.

Or. de
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Pamatojums

Nodrošina atbilstību 14. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 102
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi obligātie marķējuma dati ir skaidri 
redzami, salasāmi un neizdzēšami norādīti 
pamanāmā vietā uz iepakojuma, konteinera 
vai uz tam piestiprinātas etiķetes vismaz 
tās dalībvalsts valodā, kurā barību laiž 
tirgū, vai vienā no šīs dalībvalsts 
oficiālajām valodām.

1. Visi obligātie marķējuma dati ir skaidri 
redzami, salasāmi un neizdzēšami norādīti 
pamanāmā vietā uz iepakojuma, konteinera 
vai uz tam piestiprinātas etiķetes, vai 
attiecīgā gadījumā pavaddokumentā
vismaz tās dalībvalsts valodā, kurā barību 
laiž tirgū, vai vienā no šīs dalībvalsts 
oficiālajām valodām.

Or. pl

Grozījums Nr. 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Obligātie marķēšanas dati ir viegli 
atpazīstami un tos neaizsedz nekāda cita 
informācija. To attēlojuma krāsa, burti un 
lielums neaizsedz un neuzsver nevienu 
informācijas daļu, ja vien šādas atšķirības 
nav paredzētas, lai pievērstu uzmanību 
brīdinājumiem.

2. Ja barību pārdod personai, kura nav 
pārtikas apritē iesaistīts tirgus dalībnieks, 
tad visi obligātie marķējuma dati ir skaidri 
redzami, salasāmi un neizdzēšami 
jānorāda pamanāmā vietā uz iepakojuma, 
konteinera vai tam piestiprinātas etiķetes 
vai pievienotā dokumentā vismaz tās 
dalībvalsts oficiālajā valodā, kur barību 
laiž tirgū, vai vienā no šīs dalībvalsts 
oficiālajām valodām. Obligātie marķēšanas 
dati ir viegli atpazīstami un tos neaizsedz 
nekāda cita informācija. To attēlojuma 
krāsa, burti un lielums neaizsedz un 
neuzsver nevienu informācijas daļu, ja vien 
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šādas atšķirības nav paredzētas, lai 
pievērstu uzmanību brīdinājumiem.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 104
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Obligātie marķēšanas dati ir viegli 
atpazīstami un tos neaizsedz nekāda cita 
informācija. To attēlojuma krāsa, burti un 
lielums neaizsedz un neuzsver nevienu 
informācijas daļu, ja vien šādas atšķirības 
nav paredzētas, lai pievērstu uzmanību 
brīdinājumiem.

2. Ja barību pārdod personai, kura nav 
pārtikas apritē iesaistīts tirgus dalībnieks, 
tad visi obligātie marķējuma dati ir 
skaidri redzami, salasāmi un neizdzēšami 
jānorāda pamanāmā vietā uz iepakojuma, 
konteinera vai tam piestiprinātas etiķetes 
vai pievienotā dokumentā tās dalībvalsts 
oficiālajā valodā, kur barību laiž tirgū.
Obligātie marķēšanas dati ir viegli 
atpazīstami un tos neaizsedz nekāda cita 
informācija. To attēlojuma krāsa, burti un 
lielums neaizsedz un neuzsver nevienu 
informācijas daļu, ja vien šādas atšķirības 
nav paredzētas, lai pievērstu uzmanību 
brīdinājumiem.

Or. es
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Pamatojums

Skatīt 14. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 105
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Specifikācijas prasības, kas paredzētas 
1. un 2. punktā, var iekļaut minēto 
Kopienas kodeksu 26. pantā.

3. 26. pantā minētajos Kopienas kodeksos 
var iekļaut 1. un 2. punktā paredzēto 
prasību specifikācijas. Kodeksos konkrēti 
jānosaka, kādā veidā norādāmi 
marķējuma obligātie dati.

Or. es

Pamatojums

Labas marķēšanas prakses kodekss Komisijai jāpieņem saskaņā ar 29. pantu.

Grozījums Nr. 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā 
no vērtības atkarībā no barības sastāva,
izņemot gadījumus, kad uzskata, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums un ka tās 
izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

b) ja produktīviem dzīvniekiem paredzētā 
barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pircējam pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
precīzu kvantitatīvo sastāvu atbilstoši 
faktiskajam barības sastāvam. Šis 
noteikums neattiecas uz barības 
sastāvdaļām, kuru svara procentuālā daļa 
barības maisījumā ir 2 % vai mazāk, ja 
ražotājs uzskata, ka šī informācija ir 
komercnoslēpums, un var pamatot, ka tās 
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izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

Or. de

Pamatojums

Grozījuma Nr. 22 teksts mainīts pēc diskusijām komitejā.

Saskaņā ar ražotāju datiem intelektuālais īpašums būtībā attiecas tikai uz tām 
mikrosastāvdaļām, kuru attiecīgais daudzums barības maisījumā ir mazāk nekā 2 %. Pašreiz 
spēkā esošajā regulā paredzētajam diapazonam +/– 15 % ir jānodrošina ražotājam zināms 
elastīgums (a priori) etiķešu iespiešanā. Tomēr pieprasījuma gadījumā (a posteriori) 
precīzais sastāvs jau ir zināms, tādēļ šis elastīgums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā 
no vērtības atkarībā no barības sastāva, 
izņemot gadījumus, kad uzskata, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums un ka tās 
izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

b) atklātā norāde attiecas uz pieciem svara 
ziņā nozīmīgākajiem barības 
komponentiem. Ja šo komponentu apjoms 
ir mazāk nekā 80 % svara, tad atklātā 
norāde attiecināma arī uz citiem 
komponentiem tādā mērā, līdz to apjoms 
sasniedz vismaz 80 % svara. Lai netiktu 
pārkāptas ražotāja intelektuālā īpašuma 
tiesības, ražotājam, sniedzot argumentētu 
pamatojumu, nav jāizpauž informācija par 
sastāvdaļām, kuru procentuālais 
daudzums ir mazāks nekā 3 % kopējā 
svara. Kompetentajām iestādēm vienmēr ir 
tiesības uzzināt visu barības sastāvdaļu 
precīzu procentuālo daudzumu.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā piedāvāts praksē realizējams un patērētājiem draudzīgs regulējums. 
Intelektuālā īpašuma aizsardzība attiecas uz mikrosastāvdaļām, kuru daudzums ir mazāk 



AM\735898LV.doc 53/95 PE409.724v01-00

LV

nekā 3 svara procenti.

Grozījums Nr. 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā 
no vērtības atkarībā no barības sastāva, 
izņemot gadījumus, kad uzskata, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums un ka tās 
izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

b) atklātā norāde attiecas uz četriem svara 
ziņā nozīmīgākajiem barības 
komponentiem. Ja šo komponentu apjoms 
ir mazāk nekā 70 % svara, tad atklātā 
norāde attiecināma arī uz citiem 
komponentiem tādā mērā, līdz to apjoms 
sasniedz vismaz 70 % svara. Lai netiktu 
pārkāptas ražotāja intelektuālā īpašuma 
tiesības, ražotājam, sniedzot argumentētu 
pamatojumu, nav jāizpauž informācija 
par sastāvdaļām, kuru procentuālais 
daudzums ir mazāks nekā 3 % kopējā 
svara. Kompetentajām iestādēm vienmēr 
ir tiesības uzzināt visu barības sastāvdaļu 
precīzu procentuālo daudzumu.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā piedāvāts praksē realizējams un patērētājiem draudzīgs regulējums. 
Intelektuālā īpašuma aizsardzība attiecas uz mikrosastāvdaļām, kuru daudzums ir mazāk 
nekā 3 svara procenti.

Grozījums Nr. 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja barības maisījumā iekļauto barības b) atklātā norāde attiecas uz četriem svara 
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sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā 
no vērtības atkarībā no barības sastāva, 
izņemot gadījumus, kad uzskata, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums un ka tās 
izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

ziņā nozīmīgākajiem barības 
komponentiem. Ja šo komponentu apjoms 
ir mazāk nekā 60 % svara, tad atklātā 
norāde attiecināma arī uz citiem 
komponentiem tādā mērā, līdz to apjoms 
sasniedz vismaz 60 % svara. Lai netiktu 
pārkāptas ražotāja intelektuālā īpašuma 
tiesības, ražotājam, sniedzot argumentētu 
pamatojumu, nav jāizpauž informācija par 
sastāvdaļām, kuru procentuālais 
daudzums ir mazāks nekā 3 % kopējā 
svara. Kompetentajām iestādēm vienmēr ir 
tiesības uzzināt visu barības sastāvdaļu 
precīzu procentuālo daudzumu.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā piedāvāts praksē realizējams un patērētājiem draudzīgs regulējums. 
Intelektuālā īpašuma aizsardzība attiecas uz mikrosastāvdaļām, kuru daudzums ir mazāk 
nekā 3 svara procenti.

Grozījums Nr. 110
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā no 
vērtības atkarībā no barības sastāva, 
izņemot gadījumus, kad uzskata, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums un ka tās 
izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

b) ja produktīviem dzīvniekiem paredzētā 
barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā no 
vērtības atkarībā no barības sastāva, 
izņemot gadījumus, kad šī informācija ir 
komercnoslēpums un saskaņā ar 
Direktīvu 2004/48/EK tās izpaušana būtu 
ražotāja intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpums;

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 111
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punkta b) apakšpunkta 
nolūkos Komisija izstrādā īstenošanas 
noteikumus, paredzot nosacījumus, ar 
kuriem saskaņā
- barības lietotājs var iegūt papildu 
informāciju par barības sastāvu;
- ražotāju var atbrīvot no pienākuma 
izpaust šo informāciju.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot ar jauniem elementiem, pieņem 
saskaņā ar 29. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai apmierinātu lauksaimnieku vajadzības pēc papildu informācijas par kāda barības 
produkta sastāvu, taču vienlaikus barības ražotājam garantētu pietiekamu komercnoslēpuma 
aizsardzību, šajā pantā noteikto prasību praktiskā īstenošana ir jāsaista ar konkrētu 
nosacījumu ievērošanu, kurus Eiropas Parlamentam jānosaka saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru. Šis grozījums pilnībā atbilst 19. apsvērumam.
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Grozījums Nr. 112
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punkta b) apakšpunkta 
nolūkos nosacījumi, kuriem atbilstoši 
ražotāju var atbrīvot no pienākuma 
izpaust pircējam papildu informāciju par 
barības sastāvu, jāpieņem saskaņā ar 
29. panta 4. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. it

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 113
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā no 
vērtības atkarībā no barības sastāva, 

(b) ja produktīviem dzīvniekiem paredzētā
barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pircējam pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā no 
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izņemot gadījumus, kad uzskata, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums un ka tās 
izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

vērtības atbilstoši barības sastāvam;

Or. de

Pamatojums

Ierosinātais regulējums pircējam paredz tiesības saņemt informāciju, bet pārdevējam, 
pateicoties noteikumam par 15 % diapazonu, garantē pietiekamu komercnoslēpuma 
aizsardzību saistībā ar ražojuma sastāvu un marķēšanu. Tomēr pircēja tiesības nevajag vēl 
vairāk ierobežot. Informācijas izpaušanai nevajadzētu būt atkarīgai no pārdevēja iegribām. 
Tādēļ teikuma pēdējā daļa jāsvītro.

Grozījums Nr. 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā no 
vērtības atkarībā no barības sastāva, 
izņemot gadījumus, kad uzskata, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums un ka tās 
izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

b) ja produktīviem dzīvniekiem paredzētā
barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā no 
vērtības atbilstoši barības sastāvam;

Or. de

Pamatojums

Eiropas Kopienu Tiesas 2006. gada 6. decembra lēmumā ir atzīts, ka kvantitatīvā sastāva 
norāde ar 15 % atkāpi ir likumīga. 15 % atkāpes noteikums ražotājam sniedz plašākas 
iespējas attiecībā uz ražošanu un ļauj pilnībā neizpaust ražojuma sastāvu. Taču vienlaikus ar 
15 % atkāpi pieļaujot arī iespēju nesniegt informāciju, netiek ievērotas patērētāju intereses. 
Tādēļ attiecīgā teksta daļa jāsvītro.
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Grozījums Nr. 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a. Saņemot pamatotu pieprasījumu, 
kompetentās iestādes 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu var nodot tālāk 
patērētājiem, ja tās, apsverot gan ražotāju, 
gan patērētāju pamatotās intereses, 
uzskata, ka informācijas tālāknodošanai 
ir dibināts pamats. Attiecīgā gadījumā 
iestāde paredz informāciju sniegt ar 
priekšnoteikumu, ka jāparaksta 
konfidencialitātes deklarācija.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizējums, un tas izstrādāts diskusijās komitejā un ar Komisiju.

Barības sastāvdaļu atklātā norāde jāgarantē tādējādi, ka, pastāvot pamatotām aizdomām, 
jābūt iespējai šo informāciju iegūt.

Grozījums Nr. 116
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
19. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants 19. pants
Lolojumdzīvnieku barības marķējumā 
jābūt norādītam bezmaksas tālruņu 
numuram, pa kuru pircējs var iegūt 
informāciju papildus obligātajiem datiem:

Lolojumdzīvnieku barības marķējumā 
jānorāda par marķējuma datiem 
atbildīgās personas bezmaksas 
informācijas avoti (piemēram, tālruņa 
numurs, elektroniskā pasta adrese, 
interneta adrese), kur pircējs papildus 
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obligātajiem datiem var iegūt šādu 
informāciju:

Or. pl

Pamatojums

Bezmaksas tālruņa numurs būtu uzskatāms par papildu iespēju patērētājam iegūt papildu 
informāciju par produkta sastāvu. Taču jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nav 
iespējams nodrošināt šādu papildu pakalpojumu 23 oficiālajās valodās, lai „ gaidīšanas 
režīmā“ sniegtu informāciju pa tālruni, bieži vien par visai specifiskiem jautājumiem. Tādēļ 
par marķēšanu atbildīgajai personai jādod iespēja izvēlēties saziņas veidu (piemēram, 
tālruni, pastu, internetu). 

Grozījums Nr. 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
19. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lolojumdzīvnieku barības marķējumā 
jābūt norādītam bezmaksas tālruņu 
numuram, pa kuru pircējs var iegūt 
informāciju papildus obligātajiem datiem:

Lolojumdzīvnieku barības marķējumā 
jānorāda bezmaksas saziņas iespējas 
(piemēram, tālrunis, elektroniskais pasts, 
internets) ar personu, kas ir atbildīga par 
marķējuma datiem, lai pircējs papildus 
obligātajiem datiem var iegūt šādu 
informāciju:

Or. de

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 118
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
19. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lolojumdzīvnieku barības marķējumā 
jābūt norādītam bezmaksas tālruņu 
numuram, pa kuru pircējs var iegūt 
informāciju papildus obligātajiem datiem:

Lolojumdzīvnieku barības marķējumā 
jānorāda bezmaksas saziņas iespējas ar 
personu, kas atbild par marķējuma datiem 
(piemēram, izmantojot tālruni, 
elektronisko pastu vai internetu), lai
pircējs papildus obligātajiem datiem var 
iegūt šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta a) un b) apakšpunktā minēto 
informāciju sniedz, neskarot tiesības 
neizpaust datus, ja tie ir 
komercnoslēpums vai to izpaušana būtu 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

Or. de

Pamatojums

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

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

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

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.
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Grozījums Nr. 120
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
19. pants – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta a) un b) apakšpunktā minēto 
informāciju sniedz, neskarot tiesības 
neizpaust tuvākus datus, ja tie ir 
komercnoslēpums vai to izpaušana būtu 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 121
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 15., 16. , 17. un 18. pantā 
paredzētajām vispārīgajām prasībām, 
barība, kurā nevēlamo vielu saturs 
pārsniedz Direktīvā 2002/32/EK noradīto 

1. Papildus 15., 16., 17. un 18. pantā 
paredzētajām prasībām barību, kurai nav 
tiesību aktos noteiktu Eiropas 
specifikāciju VI a pielikuma izpratnē, 
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pieļaujamo saturu, marķē ar uzrakstu  „… 
(nevēlamās(-o) vielas( u) apzīmējums(-i) 
saskaņā ar Direktīvas 2002/32/EK I 
pielikumu) saturs barībā pārsniedz 
pieļaujamo līmeni; paredzēta tikai 
apstiprinātām detoksikācijas iestādēm”.
Šādas iestādes apstiprina, pamatojoties uz 
Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. panta 2. 
vai 3. punktu.

marķē atbilstoši minētajā pielikumā 
noteiktajām prasībām.

Or. es

Pamatojums

Lai tiktu ievēroti barības nekaitīguma standarti, obligāti jānodrošina, ka visi par barību 
uzskatāmie izstrādājumi atbilst barību reglamentējošiem noteikumiem. 20. panta darbības 
jomas ierobežošana, attiecinot to tikai uz produktiem, kuros nevēlamo vielu saturs pārsniedz 
Direktīvā 2002/32/EK noteikto maksimālo pieļaujamo līmeni, var radīt situāciju, ka regula 
neattieksies uz tādiem jauniem barības nekaitīguma standartiem, kurus pieņems, pamatojoties 
nevis uz Direktīvu 2002/32/EK, bet gan uz citu juridisko pamatu.

Grozījums Nr. 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 15., 16. , 17. un 18. pantā 
paredzētajām vispārīgajām prasībām, 
barība, kurā nevēlamo vielu saturs 
pārsniedz Direktīvā 2002/32/EK noradīto 
pieļaujamo saturu, marķē ar uzrakstu „… 
(nevēlamās(-o) vielas( u) apzīmējums(-i) 
saskaņā ar Direktīvas 2002/32/EK I 
pielikumu) saturs barībā pārsniedz 
pieļaujamo līmeni; paredzēta tikai 
apstiprinātām detoksikācijas iestādēm”. 
Šādas iestādes apstiprina, pamatojoties uz 
Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. panta 2. 
vai 3. punktu.

1. Papildus 15., 16., 17. un 18. pantā 
paredzētajām prasībām barību, kura 
neatbilst VI a pielikuma noteikumiem, 
marķē, izmantojot VI a pielikumā 
paredzētos marķēšanas elementus.

Or. de
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja piesārņojumu paredzēts samazināt 
vai likvidēt attīrot, piesārņoto barību 
marķē ar papilduzrakstu: 
„…(nevēlamās(-o) vielas(-u) 
apzīmējums(-i) saskaņā ar 
Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu) 
saturs barībā pārsniedz pieļaujamo 
līmeni, lietot kā barību tikai pēc 
atbilstošas attīrīšanas”.

2. Komisija VI a pielikumā var izdarīt 
grozījumus, lai nodrošinātu tā atbilstību 
ar standartu izveidi saistīta tiesiskā 
regulējuma attīstībai.

Or. de

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 124
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja piesārņojumu paredzēts samazināt 
vai likvidēt attīrot, piesārņoto barību 
marķē ar papilduzrakstu: 
„…(nevēlamās(-o) vielas(-u) 
apzīmējums(-i) saskaņā ar 
Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu) 
saturs barībā pārsniedz pieļaujamo 
līmeni, lietot kā barību tikai pēc 
atbilstošas attīrīšanas”.

2. Komisija VI a pielikumā var izdarīt 
grozījumus, lai to pielāgotu tiesiskajām 
prasībām jaunu standartu izveides 
gadījumā.

Or. es

Pamatojums

Lai tiktu ievēroti barības nekaitīguma standarti, obligāti jānodrošina, ka visi par barību 
uzskatāmie izstrādājumi atbilst barību reglamentējošiem noteikumiem. 20. panta darbības 
jomas ierobežošana, attiecinot to tikai uz produktiem, kuros nevēlamo vielu saturs pārsniedz 
Direktīvā 2002/32/EK noteikto maksimālo pieļaujamo līmeni, var radīt situāciju, ka regula 
neattieksies uz tādiem jauniem barības nekaitīguma standartiem, kurus pieņems, pamatojoties 
nevis uz Direktīvu 2002/32/EK, bet gan uz citu juridisko pamatu.

Grozījums Nr. 125
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 15. panta c), d) un 
e) apakšpunktā un 16. panta 2. punktā 
minētā informācija netiek pieprasīta, ja 
pircējs pirms katra darījuma ir rakstiski 
apliecinājis, ka nepieprasa šo informāciju. 
Darījumu drīkst veidot vairāki sūtījumi.

1. Šīs regulas 15. panta c) un 
d) apakšpunktā un 16. panta 2. punktā 
minētā informācija netiek pieprasīta, ja 
pircējs pirms katra darījuma ir rakstiski 
apliecinājis, ka nepieprasa šo informāciju. 
Darījumu drīkst veidot vairāki sūtījumi.

Or. en
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Pamatojums

Noteikumam par izņēmumu nav jāatiecas uz 15. panta e) apakšpunktu, jo barības lietotājiem 
ir vajadzīgi šādi dati: cietiem produktiem — mērvienībās izteikta neto masa, savukārt 
šķidrumiem — mērvienībās izteikta neto masa vai neto tilpums.

Grozījums Nr. 126
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot Regulas (EK) Nr. 183/2005 
I pielikumu, šīs regulas 15. panta c), d) un 
e) apakšpunktā un 16. panta 2. punktā 
minētā informācija nav obligāta barības 
sastāvdaļām, kas nesatur barības piedevas, 
izņemot konservantus vai skābbarības 
piedevas, un ko uzņēmējs, kas iesaistīts 
barības apritē, ražo un piegādā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 183/2005 5. panta 
1. punktu barības patērētājam lietošanai 
savā saimniecībā.

3. Neskarot Regulas (EK) Nr. 183/2005 
I pielikumu, šīs regulas 15. panta c) un
d) apakšpunktā un 16. panta 2. punktā 
minētā informācija nav obligāta barības 
sastāvdaļām, kas nesatur barības piedevas, 
izņemot konservantus vai skābbarības 
piedevas, un ko uzņēmējs, kas iesaistīts 
barības apritē, ražo un piegādā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 183/2005 5. panta 
1. punktu barības patērētājam primārās 
ražošanas līmenī lietošanai savā 
saimniecībā.

Or. en

Pamatojums

Noteikumam par izņēmumu nav jāatiecas uz 15. panta e) apakšpunktu, jo barības lietotājiem 
ir vajadzīgi šādi dati: cietiem produktiem — mērvienībās izteikta neto masa, savukārt 
šķidrumiem — mērvienībās izteikta neto masa vai neto tilpums.

Grozījums Nr. 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
21. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lolojumdzīvnieku barības daudzumu, 7. Lolojumdzīvnieku barībai, ko pārdod 
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kas nepārsniedz attiecīgās dzīvnieku 
sugas dienas devu, ko pārdod iepakojumā 
ar vairākām tvertnēm, 15. panta b), c) un 
f) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta c), 
e) un f) apakšpunktā minēto informāciju 
var norādīt tikai uz iepakojuma, nevis uz 
katras tvertnes.

iepakojumā ar vairākām tvertnēm, 
15. panta b), c) un f) apakšpunktā un 
17. panta 1. punkta b), c), e) un 
f) apakšpunktā minēto informāciju var 
norādīt tikai uz ārējā iepakojuma, nevis uz 
katras tvertnes.

Or. de

Pamatojums

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 
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.
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Grozījums Nr. 128
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
21. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lolojumdzīvnieku barības daudzumu, 
kas nepārsniedz attiecīgās dzīvnieku 
sugas dienas devu, ko pārdod iepakojumā 
ar vairākām tvertnēm, 15. panta b), c) un 
f) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta c), 
e) un f) apakšpunktā minēto informāciju 
var norādīt tikai uz iepakojuma, nevis uz 
katras tvertnes.

7. Lolojumdzīvnieku barībai, ko pārdod 
iepakojumā ar vairākām tvertnēm, 
15. panta b), c) un f) apakšpunktā un 
17. panta 1. punkta b), c), e) un 
f) apakšpunktā minēto informāciju var 
norādīt tikai uz ārējā iepakojuma, nevis uz 
katras tvertnes.

Or. en

Pamatojums

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.

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.
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Grozījums Nr. 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
21. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a. 15. panta e), f) un g) apakšpunktā un 
16. panta 1. un 2. punktā minētās 
prasības nav obligātas, ja tiek izmantoti 
agrorūpnieciskajā pārstrādē iegūti augu 
vai dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
kuru mitruma saturs pārsniedz 50 %.

Or. de

Pamatojums

Spēkā esošā Regula 96/25/EK (6. panta 3. punkta b) apakšpunkts) paredz, ka barībai ar 
augstu mitruma saturu (piemēram, rāceņu blakusprodukti, mitras izspaidas un raugs, 
kartupeļu blakusprodukti) netiek prasīts marķējums..

Minētā barība, kurā ir augsts mitruma saturs, sāktu sadalīties un kļūtu nederīga jau pirms 
analīžu rezultātu saņemšanas. Lietotāju vidū šāda barība ir visai pieprasīta. Tādēļ būtiskas ir 
tikai ziņas par barības veidu un tirdzniecības nosaukumu.

Grozījums Nr. 130
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus obligātajiem marķēšanas 
prasībām, barības maisījumu marķējumā 
var iekļaut arī brīvprātīgos marķēšanas 
datus ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 
11. pantā paredzētie vispārīgie principi.

1. Papildus obligātajiem marķēšanas 
datiem barības maisījumu marķējumā var 
iekļaut arī brīvprātīgos marķēšanas datus ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti 11. pantā 
paredzētie vispārīgie principi un ka šiem 
datiem piemēro sertifikācijas procedūru, 
ko veic kontroles iestāde.

Or. it



PE409.724v01-00 70/95 AM\735898LV.doc

LV

Grozījums Nr. 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus obligātajiem marķēšanas 
prasībām, barības maisījumu marķējumā 
var iekļaut arī brīvprātīgos marķēšanas 
datus ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 
11. pantā paredzētie vispārīgie principi.

1. Papildus obligātajiem marķēšanas 
datiem barības maisījumu marķējumā 
saistībā ar 14. pantā paredzētajiem 
obligātajiem datiem var iekļaut arī 
brīvprātīgos marķēšanas datus ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti 11. pantā 
paredzētie vispārīgie principi.

Or. de

Pamatojums

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 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

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

Grozījums Nr. 132
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus obligātajiem marķēšanas 
prasībām, barības maisījumu marķējumā 

1. Papildus obligātajiem marķēšanas 
datiem barības maisījumu marķējumā 
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var iekļaut arī brīvprātīgos marķēšanas 
datus ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 
11. pantā paredzētie vispārīgie principi.

saistībā ar 14. pantā paredzētajiem 
obligātajiem datiem var iekļaut arī 
brīvprātīgos marķēšanas datus ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti 11. pantā 
paredzētie vispārīgie principi.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 133
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus obligātajiem marķēšanas 
prasībām, barības maisījumu marķējumā 
var iekļaut arī brīvprātīgos marķēšanas 
datus ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 
11. pantā paredzētie vispārīgie principi.

1. Papildus obligātajiem marķēšanas 
datiem barības sastāvdaļu vai barības 
maisījumu marķējumā var iekļaut arī 
brīvprātīgos marķēšanas datus ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti 11. pantā 
paredzētie vispārīgie principi.

Or. en

Pamatojums

Brīvprātīgajos datos jāiekļauj izejvielas, un nav jāaprobežojas tikai ar barības maisījumiem; 
turklāt iekļaujamās informācijas sarakstu nevajag ierobežot — tam jābūt ilustratīvam, nevis 
ierobežojošam.
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Grozījums Nr. 134
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildu brīvprātīgajā marķējumā drīkst 
iekļaut tikai šādus datus:

2. Papildu brīvprātīgajā marķējumā jo īpaši 
drīkst iekļaut šādus datus:

Or. de

Pamatojums

Brīvprātīgajā marķējumā iekļaujamās informācijas sarakstu nevajag ierobežot. Jāļauj 
norādīt arī tādus datus, kas nav uzskaitīti šajā sarakstā, ja tie nav pretrunā ar maldināšanas 
aizliegumu (22. panta 1. punkts saistībā ar 11. pantu).

Grozījums Nr. 135
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildu brīvprātīgajā marķējumā drīkst 
iekļaut tikai šādus datus:

2. Papildu brīvprātīgajā marķējumā drīkst 
iekļaut šādus datus:

Or. en

Pamatojums

Brīvprātīgajos datos jāiekļauj izejvielas, un nav jāierobežojas, paredzot tos tikai barības 
maisījumiem; turklāt iekļaujamās informācijas sarakstu nevajag ierobežot — tam jābūt 
ilustratīvam, nevis ierobežojošam.
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Grozījums Nr. 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – d a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) norāde par sagremojamo cieti un 
kopproteīnu;

Or. de

Pamatojums

Ražotājs var sniegt arī šos pircējam svarīgos datus.

Grozījums Nr. 137
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – h a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) konkrētu vielu klātbūtne/neesamība;

Or. it

Grozījums Nr. 138
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – h b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) atsevišķo barības sastāvdaļu 
procentuālais daudzums.

Or. it
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Grozījums Nr. 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ražotājam, kurš izmanto reģistrā 
iepriekš nenorādītu barības sastāvdaļu, 
jāpieprasa tās iekļaušana reģistrā saskaņā 
ar 27. panta 1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma Nr. 25 teksts mainīts pēc diskusijām ar Komisiju.
Reģistrs ir nevis oficiāli atzīts „pozitīvais saraksts”, bet gan to sagatavo nozare uz savu 
atbildību. Tomēr, ja kāds ražotājs izmanto jaunu barības sastāvdaļu, tā ir jāiekļauj reģistrā, 
vienojoties ar tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina reģistru, kodeksu 
projektus un to grozījumu projektus 
saskaņā ar 29. panta 2. punktā minēto 
procedūru ar noteikumu, ka tiek izpildīti 
šādi nosacījumi:

Šā panta 1. punktā minētās personas ziņo 
Komisijai un 29. panta 1. punktā 
minētajai komitejai par reģistru, 
kodeksiem un to grozījumiem.

Komisija saskaņā ar 29. panta 4. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru var 
noraidīt reģistru, kodeksus un to 
grozījumus, ja cita starpā netiek izpildīti 
šādi nosacījumi:

Or. de
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Pamatojums

Grozījuma Nr. 28 teksts mainīts pēc diskusijām komitejā un apspriežoties ar Komisiju.
Reģistru un kodeksus nozare izstrādā uz savu atbildību. Procedūras vienkāršošanas labad 
ierosinātā apstiprināšanas procedūra jāaizstāj ar iespēju vienkārši ziņot, un Komisijai 
jāparedz noraidīšanas tiesības. Parlamentāro kontroli nodrošina ar paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
30. pants – ievadteikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulu (EK) Nr. 1831/2003 groza šādi.

Or. de

Grozījums Nr. 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
30. pants – -1 punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1831/2003
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 2. panta 2. punktam pievieno 
šādus apakšpunktus:
o) „Marķēšana” ir vārdu, ziņu, preču 
zīmju, firmas zīmju, attēlu vai simbolu 
saistīšana ar barību, novietojot šo 
informāciju uz jebkāda informācijas 
nesēja (piemēram, iepakojuma, tvertnes, 
norādes, etiķetes, dokumenta, riņķīša, 
apsēja vai internetā), kas attiecas uz 
minēto barību vai pievienots tai;
p) „Marķējums” ir jebkāda etiķete, zīmols, 
preču zīme, ilustratīvs vai cits aprakstošs 
materiāls, kas uzrakstīts, uzdrukāts, 
uzkrāsots ar šablonu, iezīmēts, uzspiests 
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ar zīmogu, iespiests vai iekalts uz barības 
tvertnes vai piestiprināts tai, vai jebkāds 
datu nesējs, kas attiecas uz minēto barību 
vai ir pievienots tai.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa
Regula (EK) Nr. 1831/2003
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 16. pantu 
groza šādi:

16. pantu groza šādi:

1. Minētā panta 1. punktu groza šādi. 1. Minētā panta 1. punktu groza šādi.

-a) Ievadfrāzi aizstāj ar šādu tekstu:
„1. Barības piedevu vai piedevu premiksu 
laist tirgū ir atļauts tikai tad, ja Kopienā 
reģistrēts ražotājs, fasētājs, importētājs, 
pārdevējs vai izplatītājs pārtikas apritē 
iesaistītajam tirgus dalībniekam sniedz 
šādu marķēšanas informāciju:”

a) Punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

a) Punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

„d) ja vajadzīgs, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

„d) ja vajadzīgs, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
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Nr. 183/2005 10. pantu uzņēmumam, kas 
ražo vai laiž tirgū barības piedevu vai 
premiksu, piešķirtais apstiprinājuma 
numurs*;

Nr. 183/2005* 10. pantu uzņēmumam, kas 
laiž tirgū barības piedevu vai premiksu un 
ir atbildīgs par marķēšanas informāciju, 
piešķirtais apstiprinājuma numurs;

______________
* OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.

______________
* OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.

b) Pievieno šādu daļu: b) Pievieno šādu daļu:
„Premiksu gadījumā b), d), e) un 
g) apakšpunkts neattiecas uz saturā esošām 
barības piedevām.”

„Premiksu gadījumā b), d), e) un 
g) apakšpunkts attiecas tikai uz 
premiksiem, nevis uz jebkurām saturā 
esošām barības piedevām.”

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi nodrošināt atbilstību starp Regulā 1831/2003 noteiktajām marķēšanas prasībām 
un šajā regulā izmantoto marķēšanas informācijas sniegšanas koncepciju, jo tās ir savstarpēji 
saistītas.

Grozījums Nr. 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1831/2003
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

2. Minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

„3. Papildus 1. punktā minētajai 
informācijai, uz tās barības piedevas 
iepakojuma vai konteinera, kas pieder 
III pielikumā noteiktajai funkcionālajai 
grupai, vai tāda premiksa, kas satur 
piedevu, kura pieder III pielikumā 
noteiktajai funkcionālajai grupai, 
iepakojuma vai konteinera jābūt minētajā 
pielikumā norādītajai informācijai, kas 
sniegta labi redzamā, skaidri salasāmā un 
neizdzēšamā veidā.”

„3. Attiecībā uz barības piedevām, kas 
pieder kādai no III pielikumā minētajām 
funkcionālajām grupām, vai premiksiem, 
kas satur kādai no III pielikumā 
minētajām funkcionālajām grupām 
piederošu piedevu, pārtikas apritē 
iesaistītajam tirgus dalībniekam, kurš 
iegādājas attiecīgo izstrādājumu, papildus
1. punktā minētajai informācijai jāsniedz 
minētajam pielikumam atbilstoši 
marķēšanas dati.
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Piedevu un premiksu obligātos 
marķēšanas datus var papildināt arī ar 
brīvprātīgiem datiem ar noteikumu, ka 
tiek ievēroti vispārīgie principi, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. .../... [par barības 
laišanu tirgū un lietošanu] 11. un 
13. pantā.
Apzīmējot funkcionālo grupu, tās 
nosaukuma vietā var izmantot arī 
saīsinājumu.

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi nodrošināt atbilstību starp Regulā 1831/2003 noteiktajām marķēšanas prasībām 
un šajā regulā izmantoto marķēšanas informācijas sniegšanas koncepciju, jo tās ir savstarpēji 
saistītas.

Grozījums Nr. 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 1831/2003
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

3. Minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

„4. Turklāt attiecībā uz premiksiem uz 
etiķetes skaidri norāda vārdu „Premikss” 
(ar drukātiem burtiem) un norāda
nesējvielu; attiecībā uz barības 
sastāvdaļām saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 
…/… [par barības laišanu tirgū un 
lietošanu] 17. panta 1. punkta e) 
apakšpunktu*.

„4. Turklāt attiecībā uz premiksiem uz 
etiķetes skaidri norāda vārdu „Premikss” (ar 
lielajiem burtiem) un nesējvielu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. …/… [par barības laišanu 
tirgū un lietošanu] 17. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu*.

Or. de
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Pamatojums

Ir lietderīgi nodrošināt atbilstību starp Regulā 1831/2003 noteiktajām marķēšanas prasībām 
un šajā regulā izmantoto marķēšanas informācijas sniegšanas koncepciju, jo tās ir savstarpēji 
saistītas.

Grozījums Nr. 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1831/2003
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iekļauj šādu 4.a punktu:
„Komisija ierosina izstrādāt Kopienas 
labas marķēšanas prakses kodeksu. Šī 
prakse attiecas uz visu ar marķēšanu 
saistīto darbības jomu. Kodekss veicina 
marķēšanas atbilstības uzlabošanu visās 
aprites stadijās.
Uz kodeksa izveidi un iespējamiem 
grozījumiem attiecas 16.a pantā paredzētā 
procedūra.”

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi nodrošināt atbilstību starp Regulā 1831/2003 noteiktajām marķēšanas prasībām 
un šajā regulā izmantoto marķēšanas informācijas sniegšanas koncepciju, jo tās ir savstarpēji 
saistītas.

Grozījums Nr. 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1831/2003
16.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekļauj šādu 16.a pantu:
„16.a pants

Reģistra un kodeksa izveide
1. Komisija nodrošina kodeksa izstrādi un 
grozījumu veikšanu:
a) apspriežoties ar visiem Eiropas barības 
aprites nozares piemērotajiem pārstāvjiem 
un citām iesaistītajām pusēm, piemēram, 
barības patērētājiem,
b) sadarbojoties ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un attiecīgos 
gadījumos ar iestādi,
c) ņemot vērā attiecīgu pieredzi no 
iestādes izdotiem atzinumiem un zinātnes 
un tehnikas attīstību.
2. Komisija apstiprina reģistru, kodeksu 
projektus un grozījumu projektus saskaņā 
ar 22. panta 2. punktā minēto procedūru 
ar noteikumu, ka tiek izpildīti šādi 
nosacījumi:
a) tie ir izstrādāti saskaņā ar 1. punktu,
b) tos ir iespējams īstenot attiecīgajās 
nozarēs visā Kopienā,
c) tie ir piemēroti attiecīgo mērķu 
sasniegšanai.
3. Reģistra un kodeksu nosaukumus un 
atsauces Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Or. de

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To sāk piemērot divpadsmit mēnešus pēc 
publicēšanas dienas.

To sāk piemērot divpadsmit mēnešus pēc 
spēkā stāšanās dienas; tomēr 
neproduktīvo dzīvnieku barībai, kuru 
pirmo reizi tirgū laiž trīsdesmit sešu 
mēnešu laikā pēc publicēšanas dienas, 
piemēro 17. panta 3. punktā minētos 
pasākumus.

Or. de

Pamatojums

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

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

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)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.
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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.

Grozījums Nr. 149
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
34. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz barību neproduktīviem 
dzīvniekiem, ko pirmo reizi laiž tirgū, to 
sāk piemērot trīsdesmit sešus mēnešus pēc 
17. panta 3. punktā minēto pasākumu 
publicēšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

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

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

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

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

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.
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Grozījums Nr. 150
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā [divdesmitajā dienā] 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā [divdesmitajā dienā] 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

To sāk piemērot divpadsmit mēnešus pēc 
publicēšanas dienas.

To sāk piemērot divpadsmit mēnešus pēc 
publicēšanas dienas; tomēr neproduktīvo 
dzīvnieku barībai paredz pārejas periodu, 
kura ilgums ir 36 mēneši, sākot no 
publicēšanas dienas, atbilstoši 17. panta 
3. punktā paredzētajiem noteikumiem.

Or. pl

Pamatojums

Ņemot vērā lolojumdzīvnieku barības ilgo glabāšanas termiņu (piemēram, konservētu barību 
var izmantot 24 mēnešus, zivju barību — pat 5 gadus), Komisijas ierosinātais 12 mēnešu 
pārejas periods nav reāls. 

Grozījums Nr. 151
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Barības sastāvdaļām, saskaņā ar labas 
ražošanas praksi, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 183/2005 nedrīkst būt ķīmisku 
piemaisījumu, kas rodas ražošanas 
procesā un no pārstrādē izmantotajiem 
palīglīdzekļiem, ja vien 25. pantā minētājā 
reģistrā nav minēts konkrēts maksimālais 
daudzums.

svītrots
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Or. pl

Grozījums Nr. 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Barības sastāvdaļām, saskaņā ar labas 
ražošanas praksi, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 183/2005 nedrīkst būt ķīmisku 
piemaisījumu, kas rodas ražošanas 
procesā un no pārstrādē izmantotajiem 
palīglīdzekļiem, ja vien 25. pantā minētājā
reģistrā nav minēts konkrēts maksimālais 
daudzums.

1. Barības sastāvdaļas saskaņā ar labas 
ražošanas praksi, kā noteikts 
Regulā (EK) Nr. 183/2005, nedrīkst saturēt
pārstrādes palīglīdzekļus, ja vien 25. pantā 
minētajā reģistrā nav noteikts konkrēts 
maksimālais daudzums.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma Nr. 31 teksts mainīts pēc diskusijām komitejā un ar Komisiju.
Jābūt iespējai reģistrā noteikt tādu pārstrādes palīglīdzekļu, no kuriem tehniski nav iespējams 
izvairīties, maksimālo pieļaujamo daudzumu. Turpretī ķīmiskajiem piemaisījumiem var būt 
būtiska nozīme attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, tādēļ tie jāreglamentē ar tiesību aktu vai 
saskaņā ar Direktīvu EK/2002/32.

Grozījums Nr. 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Barības sastāvdaļām, saskaņā ar labas 
ražošanas praksi, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 183/2005 nedrīkst būt ķīmisku 
piemaisījumu, kas rodas ražošanas procesā
un no pārstrādē izmantotajiem 
palīglīdzekļiem, ja vien 25. pantā minētājā
reģistrā nav noteikts konkrēts maksimālais 

1. Barības sastāvdaļās, ciktāl iespējams 
saskaņā ar labas ražošanas praksi, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 183/2005,
nedrīkst būt ķīmisku piemaisījumu, kas 
rodas ražošanas procesā, un pārstrādes 
palīglīdzekļu, ja vien 25. pantā minētajā
reģistrā nav noteikts konkrēts maksimālais 
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daudzums. daudzums.

Or. de

Pamatojums

Tehniskajiem noteikumiem par piemaisījumiem ir jāatbilst pārstrādes palīglīdzekļu 
definīcijai, kā noteikts Regulā 1831/2003. Praksē ir neiespējami nodrošināt, ka barība 
nesatur nekādus piemaisījumus. Tādējādi tas neietilpst pašlaik spēkā esošās 
Direktīvas 96/25/EK prasībās.

Grozījums Nr. 154
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 14 % citā barībā. – 14 % citos barības maisījumos.

Or. en

Pamatojums

Mitruma saturs ir būtisks barības maisījumu, nevis barības gadījumā. Ja prasība norādīt 
mitruma saturu, kas pārsniedz 14 %, attiektos uz barību, tad lauksaimniekiem tiktu radīts 
papildu slogs, jo šī informācija būtu jānorāda attiecībā uz produktiem, kas novākti kā raža 
(piemēram, labības graudi, dārzeņi, rapšu sēklas). To tehniski nav iespējams realizēt. 
Ierosinātā grozījuma teksts atbilst formulējumam 1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 79/373 par 
barības maisījumu tirdzniecību pielikuma A daļas 2. punkta pēdējā ievilkumā.

Grozījums Nr. 155
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
II a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II a pielikums
6. panta 2. punktā minētais saraksts ar 
vielām, kuras aizliegts laist tirgū vai 
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izmantot dzīvnieku ēdināšanai
Aizliegts laist tirgū vai izmantot dzīvnieku 
ēdināšanai šādas vielas:
1) izkārnījumus, urīnu, kā arī iztukšojot 
vai atdalot iegūtu gremošanas trakta 
saturu, neatkarīgi no apstrādes veida vai 
piemaisījumiem;
2) ar  miecvielām apstrādātas dzīvnieku 
ādas un to atkritumus;
3) sēklas un citus augu pavairošanas 
materiālus, kas pēc novākšanas saistībā 
ar izmantošanas mērķi (pavairošanu) 
īpaši apstrādāti ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, kā arī jebkādus iegūtos 
blakusproduktus;
4) koksni, tostarp zāģskaidas, un citus no 
koksnes iegūtus materiālus, kas apstrādāti 
ar koksnes aizsardzības līdzekļiem 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 16. februāra 
Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū1 V pielikumam;
5) jebkādus atkritumus, kuri iegūti 
dažādās komunālo, sadzīves vai 
rūpniecības notekūdeņu attīrīšanas 
stadijās atbilstoši 2. pantam Padomes 
1991. gada 21. maija Direktīvā 
91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu2, neatkarīgi no tā, vai notikusi 
šo atkritumu tālāka pārstrāde, un 
neatkarīgi no notekūdeņu izcelsmes;
6) cietos sadzīves atkritumus, piemēram, 
mājturības atkritumus;
7) lauksaimniecības pārtikas rūpniecības 
izstrādājumu iepakojumu un iepakojuma 
daļas.
_______________
1 OV L 123, 24.4.1998, 1. lpp.
2 OV L 135, 30.5.1991, 40. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Salīdzināt ar 6. panta 2. punkta grozījumu. Šis saraksts atbilst pašlaik spēkā esošajam 
aizliegto sastāvdaļu sarakstam Lēmumā 2004/217. 

Grozījums Nr. 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
II a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II a pielikums
Vielas, kuras aizliegts laist apgrozībā vai 

izmantot dzīvnieku ēdināšanai
Aizliegts laist tirgū vai izmantot kā 
dzīvnieku barību šādas vielas:
1. izkārnījumus, urīnu, kā arī atdalītu 
kuņģa saturu, neatkarīgi no apstrādes 
veida vai piemaisījumiem;
2. ar  vielām apstrādātas dzīvnieku ādas 
un to atkritumus;
3. koksni, tostarp zāģskaidas, un citus no 
koksnes iegūtus materiālus, kas apstrādāti 
ar konservantiem atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
98/8/EK V pielikumam;
4. jebkādus atkritumus, kuri iegūti no 
komunālajiem, sadzīves un rūpniecības 
notekūdeņiem atbilstoši Padomes 
Direktīvas 91/271/EEK 2. pantam;
5. komunālos atkritumus, piemēram, 
mājturības atkritumus;
6. lauksaimniecības un pārtikas 
rūpniecības ražojumu iepakojumus un to 
daļas.

Or. de
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Pamatojums

Salīdzināt ar 6. panta 2. punkta grozījumu. Šis saraksts atbilst pašlaik spēkā esošajam 
aizliegto vielu sarakstam Lēmumā 2004/217.

Grozījums Nr. 157
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Turpmāk minētās piedevas iekļauj 
sarakstā, minot to nosaukumu, pievienoto 
daudzumu, identifikācijas numuru un 
attiecīgās grupas nosaukumu, kā paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā, 
vai kategoriju „kokcidiostatu un 
histomonostatu gadījumā”:

1. Turpmāk minētās piedevas iekļauj 
sarakstā, minot to nosaukumu vai 
identifikācijas numuru, pievienoto 
daudzumu un attiecīgās funkcionālās 
grupas nosaukumu, kā paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 1831/ 2003 I pielikumā, 
vai kategoriju „kokcidiostatu un 
histomonostatu” gadījumā:

Or. es

Pamatojums

Barības piedevu var itin vienkārši atpazīt, ja norādīts tās nosaukums vai identifikācijas 
numurs. Uz etiķetes nav vajadzīgs norādīt gan vienu, gan otru, nemaz nerunājot par to, ka 
rezultātā etiķete būtu pārblīvēta.

Grozījums Nr. 158
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Turpmāk minētās piedevas iekļauj 
sarakstā, minot to nosaukumu, pievienoto 
daudzumu, identifikācijas numuru un 
attiecīgās grupas nosaukumu, kā paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā, 
vai kategoriju „kokcidiostatu un 

1. Turpmāk minētās piedevas iekļauj 
sarakstā, minot to nosaukumu vai 
identifikācijas numuru, pievienoto 
daudzumu un attiecīgās funkcionālās 
grupas nosaukumu, kā paredzēts Regulas 
(EK) Nr. 1831/ 2003 I pielikumā, vai 
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histomonostatu gadījumā”: kategoriju „kokcidiostatu un 
histomonostatu” gadījumā:

Or. it

Pamatojums

Barības piedevu itin vienkārši var atpazīt pēc tās nosaukuma vai identifikācijas numura. 
Prasība norādīt abus elementus nedod nekādu labumu; rezultāts drīzāk ir nevajadzīgi 
pārblīvēta etiķete.

Grozījums Nr. 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Turpmāk minētās piedevas iekļauj 
sarakstā, minot to nosaukumu, pievienoto 
daudzumu, identifikācijas numuru un 
attiecīgās grupas nosaukumu, kā paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 831/2003 I pielikumā, 
vai kategoriju „kokcidiostatu un 
histomonostatu gadījumā”:

1. Turpmāk minētās piedevas iekļauj 
sarakstā, minot to nosaukumu vai 
identifikācijas numuru, pievienoto 
daudzumu un attiecīgās funkcionālās 
grupas nosaukumu, kā paredzēts Regulas 
(EK) Nr. 1831/ 2003 I pielikumā, vai 
kategoriju „kokcidiostatu un 
histomonostatu” gadījumā:

Or. de

Pamatojums

Barības piedevu pilnībā un vienkārši var atpazīt pēc tās nosaukuma vai identifikācijas 
numura. Prasība norādīt abus identifikācijas elementus ir lieka, tā rada nevajadzīgu 
marķēšanas slogu.
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Grozījums Nr. 160
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
V pielikums – I nodaļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, barības 
piedevas nosaukuma vietā var norādīt 
aktīvās vielas nosaukumu.

Or. pt

Pamatojums

Barības piedevu gadījumā lauksaimniekiem būtisko informāciju drīzāk sniedz aktīvās vielas 
nosaukums (piemēram, „varš“, „D vitamīns“), nevis pašas piedevas nosaukums (piemēram, 
„Cupric chelate of amino acids hydrate“ vai „hydroxycholecalciferol“). Tas nepieciešams 
galvenokārt tādēļ, ka Komisijas priekšlikuma mērķis ir sniegt patērētājiem jēgpilnu 
informāciju.

Grozījums Nr. 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – I nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Turpmāk minētās piedevas iekļauj 
sarakstā, minot to nosaukumu, pievienoto 
daudzumu, identifikācijas numuru un 
attiecīgās funkcionālās grupas 
nosaukumu, kā paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 1831/ 2003 I pielikumā vai kategoriju 
„kokcidiostatu un histomonostatu 
gadījumā”:

1. Barības piedevas, kas atbilstoši 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumam 
pieder pie funkcionālajām grupām 
„konservanti”, „krāsvielas”, 
„antioksidanti”, „vitamīni, provitamīni un 
noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu 
iedarbību” vai „mikroelementu 
maisījumi”, attiecīgā gadījumā marķē ar 
šādu uzrakstu: „Satur ES atļautus 
konservantus, krāsvielas, antioksidantus, 
vitamīnus un mikroelementus”.

(a) piedevas, kurām ir noteikts 
maksimālais saturs,
(b) piedevas, kas pieder pie kategorijas 
„zootehniskas piedevas un „kokcidiostati 
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un histomonostati”,
(c) piedevas, kas pieder pie kategorijas 
„uzturfizioloģiskās piedevas” 
funkcionālās grupas „urīnviela un tās 
atvasinājumi”, kā paredzēts Regulas 
(EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā.
2. Barības piedevas, kas nav minētas 
1. punktā, var brīvprātīgi norādīt tikpat 
pilnā veidā vai daļēji.

2. Barības piedevu funkcionālās grupas, 
kas nav minētas 1. punktā, var norādīt 
brīvprātīgi.

3. Ja uzturfizioloģisku barības piedevu 
marķējumā norāda brīvprātīgi, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā, 
jānorāda tā iekļaušanas līmenis.

3. Ja marķējumā ir īpaši norādīta kāda 
piedeva vai vairākas piedevas, tad to 
daudzumu barībā norāda saskaņā ar šīs 
regulas 26. pantā paredzēto kodeksu.

4. Ja piedevu, kas pieder pie vairākām 
funkcionālajām grupām, min brīvprātīgi, 
tad jānorāda attiecīgās barības 
pamatfunkcijai atbilstošā grupa.

4. Ziņas par citām sastāvā esošām 
piedevām patērētājam sniedz pēc 
pieprasījuma, kā noteikts šīs regulas 
19. pantā.
4.a Pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma par marķēšanas datiem 
atbildīgā persona nekavējoties sniedz 
pilnīgu informāciju par visām 
lolojumdzīvnieku barības sastāvā 
esošajām piedevām.

Or. de

Pamatojums

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

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

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.
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Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offen legen.

Grozījums Nr. 162
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Turpmāk minētās piedevas iekļauj 
sarakstā, minot to nosaukumu, pievienoto 
daudzumu, identifikācijas numuru un 
attiecīgās funkcionālās grupas 
nosaukumu, kā paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 1831/ 2003 I pielikumā vai kategoriju 
„kokcidiostatu un histomonostatu 
gadījumā”:

1. Barības piedevas, kas atbilstoši
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumam 
pieder pie funkcionālajām grupām 
„konservanti”, „antioksidanti”, 
„krāsvielas”, „vitamīni, provitamīni un 
noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu 
iedarbību” vai „mikroelementu 
maisījumi”, attiecīgi marķē ar šādu 
uzrakstu: „Satur ES atļautus 
konservantus/ antioksidantus/ krāsvielas/
vitamīnus/ mikroelementus”.

(a) piedevas, kurām ir noteikts 
maksimālais saturs,
(b) piedevas, kas pieder pie kategorijas 
„zootehniskas piedevas un „kokcidiostati 
un histomonostati”,
(c) piedevas, kas pieder pie kategorijas 
„uzturfizioloģiskās piedevas” 
funkcionālās grupas „urīnviela un tās 
atvasinājumi”, kā paredzēts Regulas 
(EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā.
2. Barības piedevas, kas nav minētas 
1. punktā, var brīvprātīgi norādīt tikpat 
pilnā veidā vai daļēji.

2. Barības piedevu funkcionālās grupas, 
kas nav minētas 1. punktā, var norādīt
brīvprātīgi.

3. Ja uzturfizioloģisku barības piedevu
marķējumā norāda brīvprātīgi, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā, 
jānorāda tā iekļaušanas līmenis.

3. Ja marķējumā ir īpaši norādīta kāda 
piedeva vai vairākas piedevas, tad to 
daudzumu barībā norāda saskaņā ar 
26. pantā paredzēto kodeksu.

4. Ja piedevu, kas pieder pie vairākām 
funkcionālajām grupām, min brīvprātīgi, 
tad jānorāda attiecīgās barības 

4. Ziņas par citām sastāvā esošām 
piedevām klientam sniedz pēc 
pieprasījuma, kā noteikts 19. pantā.
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pamatfunkcijai atbilstošā grupa.
4.a Pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma par marķēšanas datiem 
atbildīgā persona nekavējoties sniedz 
pilnīgu informāciju par visām 
lolojumdzīvnieku barības sastāvā 
esošajām piedevām.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 163
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
VI a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VI a pielikums
Īpaši noteikumi barības nekaitīguma un 
aprites prasībām neatbilstošas barības 

marķēšanai
1. Barību, kurā nevēlamo vielu saturs 
pārsniedz Direktīvā 2002/32/EK norādīto 
pieļaujamo līmeni, marķē ar šādu 
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uzrakstu: „... (nevēlamās(-o) vielas(-u) 
apzīmējums(-i) saskaņā ar 
Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu) 
saturs barībā pārsniedz pieļaujamo 
līmeni; paredzēta tikai apstiprinātiem 
detoksikācijas uzņēmumiem”. Minētos 
uzņēmumus apstiprina, pamatojoties uz 
Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. panta 
2. vai 3. punktu.
2. Piesārņotu barību, kuras piesārņojumu 
paredzēts samazināt vai likvidēt attīrot, 
marķē ar šādu papilduzrakstu: „... 
(nevēlamās(-o) vielas(-u) apzīmējums(-i) 
saskaņā ar Direktīvas 2002/32/EK 
I pielikumu) saturs barībā pārsniedz 
pieļaujamo līmeni; lietot kā barību tikai 
pēc atbilstošas attīrīšanas”.

Or. it

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 164
Rosa Miguélez Ramos

Regulas priekšlikums
VI a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VI a pielikums
Īpaši noteikumi barības nekaitīguma un 
aprites prasībām neatbilstošas barības 

marķēšanai
1. Barību, kurā nevēlamo vielu saturs 
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pārsniedz Direktīvā 2002/32/EK norādīto 
pieļaujamo līmeni, marķē ar šādu 
uzrakstu: „... (nevēlamās(-o) vielas(-u) 
apzīmējums(-i) saskaņā ar 
Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu) 
saturs barībā pārsniedz pieļaujamo 
līmeni; paredzēta tikai apstiprinātiem 
detoksikācijas uzņēmumiem”. Minētos 
uzņēmumus apstiprina, pamatojoties uz 
Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. panta 
2. vai 3. punktu.
2. Piesārņotu barību, kuras piesārņojumu 
paredzēts samazināt vai likvidēt attīrot, 
marķē ar šādu papilduzrakstu: „... 
(nevēlamās(-o) vielas(-u) apzīmējums(-i) 
saskaņā ar Direktīvas 2002/32/EK 
I pielikumu) saturs barībā pārsniedz 
pieļaujamo līmeni; lietot kā barību tikai 
pēc atbilstošas attīrīšanas”.

Or. es

Pamatojums

Lai tiktu ievēroti barības nekaitīguma standarti, obligāti jānodrošina, ka visi par barību 
uzskatāmie izstrādājumi atbilst barību reglamentējošiem noteikumiem. 20. panta darbības 
jomas ierobežošana, attiecinot to tikai uz produktiem, kuros nevēlamo vielu saturs pārsniedz 
Direktīvā 2002/32/EK noteikto maksimālo pieļaujamo līmeni, var radīt situāciju, ka regula 
neattieksies uz tādiem jauniem barības nekaitīguma standartiem, kurus pieņems, pamatojoties 
nevis uz Direktīvu 2002/32/EK, bet gan uz citu juridisko pamatu.
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