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Poprawka 34
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Za pośrednictwem etykietowania 
przekazywane są informacje obowiązkowe, 
dobrowolne i dodatkowe. Informacje 
obowiązkowe powinny łączyć podstawowe 
wymogi dotyczące etykietowania z 
wymogami szczegółowymi odnoszącymi 
się, odpowiednio, do materiałów 
paszowych lub mieszanek paszowych, jak 
również z wymogami dodatkowymi w 
przypadku pasz dietetycznych.

(15) Za pośrednictwem etykietowania 
przekazywane są informacje obowiązkowe, 
dobrowolne i dodatkowe. Informacje 
obowiązkowe powinny łączyć podstawowe 
wymogi dotyczące etykietowania z 
wymogami szczegółowymi odnoszącymi 
się, odpowiednio, do materiałów 
paszowych lub mieszanek paszowych, jak 
również z wymogami dodatkowymi w 
przypadku pasz dietetycznych. Informacje 
dobrowolne powinny być umieszczone w 
technicznym opisie produktu i 
poświadczone przez organ kontrolny.   

Or. it

Poprawka 35
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W następstwie kryzysu związanego z 
BSE i dioksynami, w 2002 r. 
wprowadzono obowiązek podawania 
odsetku wagowego wszelkich materiałów 
paszowych włączonych do mieszanek 
paszowych. Równolegle, poziom 
bezpieczeństwa żywności i pasz został w 
międzyczasie w znaczącym stopniu 
poprawiony w związku z rozporządzeniami 
(WE) nr 178/2002 oraz nr 183/2005, a 
także z odnośnymi środkami 
wykonawczymi, a konkretnie w związku z: 
koncentracją na odpowiedzialności 
podmiotów działających na rynku pasz 
oraz na rynku spożywczym, 

(17) W następstwie kryzysu związanego z 
BSE i dioksynami, w 2002 r. 
wprowadzono obowiązek podawania 
odsetku wagowego wszelkich materiałów 
paszowych włączonych do mieszanek 
paszowych. Równolegle, poziom 
bezpieczeństwa żywności i pasz został w 
międzyczasie w znaczącym stopniu 
poprawiony w związku z rozporządzeniami 
(WE) nr 178/2002 oraz nr 183/2005, a 
także z odnośnymi środkami 
wykonawczymi, a konkretnie w związku z: 
koncentracją na odpowiedzialności 
podmiotów działających na rynku pasz 
oraz na rynku spożywczym, 
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udoskonalonym systemem możliwości 
monitorowania, wprowadzeniem zasady 
HACCP w przedsiębiorstwach paszowych 
oraz wytycznymi dotyczącymi dobrej 
praktyki higienicznej w przedsiębiorstwach 
paszowych. Owe pozytywne dokonania, 
odzwierciedlone w powiadomieniach do 
systemu wczesnego ostrzegania w 
odniesieniu do żywności i pasz, stanowią 
uzasadnienie dla rezygnacji z obowiązku 
podawania odsetku wagowego wszelkich 
materiałów paszowych włączonych do 
mieszanek paszowych. Dokładne wartości 
procentowe mogłyby być podawane na 
zasadzie dobrowolności.

udoskonalonym systemem możliwości 
monitorowania, wprowadzeniem zasady
HACCP w przedsiębiorstwach paszowych 
oraz wytycznymi dotyczącymi dobrej 
praktyki higienicznej w przedsiębiorstwach 
paszowych. Owe pozytywne dokonania, 
odzwierciedlone w powiadomieniach do 
systemu wczesnego ostrzegania w 
odniesieniu do żywności i pasz, stanowią 
uzasadnienie dla rezygnacji z obowiązku 
podawania odsetku wagowego wszelkich 
materiałów paszowych włączonych do 
mieszanek paszowych. Dokładne wartości 
procentowe mogłyby być podawane na 
zasadzie dobrowolności; informacje te 
powinny podlegać poświadczeniu przez 
organ kontrolny.

Or. it

Poprawka 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), należy zezwolić 

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), należy zezwolić 
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wytwórcy na odrzucenie wniosku, jeżeli 
jest on zdania, że ujawnienie, o które 
wystąpiono, narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Przypadek taki nie 
naruszyłby bezpieczeństwa żywności i 
paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają 
prawo do zapoznania się z dokładnymi 
wartościami procentowymi wszelkich 
materiałów paszowych. 

wytwórcy na ograniczenie zakresu 
podawanych informacji do składników, 
które stanowią ponad dwa procent masy 
mieszanki paszowej, jeżeli może on 
udowodnić, że ujawnienie, o które 
wystąpiono, narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Przypadek taki nie 
naruszyłby bezpieczeństwa żywności i 
paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają 
prawo do zapoznania się z dokładnymi 
wartościami procentowymi wszelkich 
materiałów paszowych oraz muszą 
przekazać te informacje również 
konsumentom w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
obowiązujących przepisów. 

Or. de

Uzasadnienie

Poprawkę 3 uzupełniono po dyskusji w komisji. 

Wytwórca powinien móc powoływać się na prawo własności intelektualnej jedynie wówczas, 
kiedy może to udowodnić. Ponadto zgodnie z danymi wytwórców własność intelektualna ma 
istotne znaczenie wyłącznie w odniesieniu do składników, które stanowią mniej niż 2% 
mieszanki paszowej. 

Poprawka 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
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względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), należy zezwolić 
wytwórcy na odrzucenie wniosku, jeżeli 
jest on zdania, że ujawnienie, o które 
wystąpiono, narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Przypadek taki nie 
naruszyłby bezpieczeństwa żywności i 
paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają 
prawo do zapoznania się z dokładnymi 
wartościami procentowymi wszelkich 
materiałów paszowych.

względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. 

Or. de

Uzasadnienie

Zastosowanie zakresu tolerancji +/- 15% przy podawaniu składu ilościowego mieszanek 
paszowych jest zgodne z orzeczeniem ETS w sprawie etykietowania mieszanek paszowych i 
uwzględnia w wystarczającym stopniu interesy wytwórców. Dodatkowe prawo odmowy 
udzielenia informacji, przewidziane we wniosku dotyczącym rozporządzenia z uwagi na 
„informacje szczególnie chronione z handlowego punktu widzenia” lub prawo „własności 
intelektualnej”, pozbawiłoby ten przepis jednak sensu.

Poprawka 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
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paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), należy zezwolić 
wytwórcy na odrzucenie wniosku, jeżeli 
jest on zdania, że ujawnienie, o które 
wystąpiono, narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Przypadek taki nie 
naruszyłby bezpieczeństwa żywności i 
paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają 
prawo do zapoznania się z dokładnymi 
wartościami procentowymi wszelkich 
materiałów paszowych. 

paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), reakcja wytwórcy 
na wniosek o ujawnienie informacji musi 
być następująca: otwarta deklaracja 
dotyczy trzech najistotniejszych 
składników paszy pod względem masy. 
Jeżeli stanowią one mniej niż 60% masy, 
otwarta deklaracja dotyczy tylu dalszych 
składników paszy, które stanowią co 
najmniej 60% masy. 
Aby nie naruszyć prawa wytwórcy do 
ochrony własności intelektualnej, nie musi 
on podawać informacji o materiałach 
stanowiących mniej niż 3% masy pod 
warunkiem przedstawienia uzasadnionych 
dowodów. Przypadek taki nie naruszyłby 
bezpieczeństwa żywności i paszy, gdyż 
właściwe organy zawsze mają prawo do 
zapoznania się z dokładnymi wartościami 
procentowymi wszelkich materiałów 
paszowych. 

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki zaproponowanej poprawce możliwe jest znalezienie praktycznych i przyjaznych dla 
konsumentów przepisów.
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Poprawka 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), należy zezwolić
wytwórcy na odrzucenie wniosku, jeżeli 
jest on zdania, że ujawnienie, o które 
wystąpiono, narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Przypadek taki nie 
naruszyłby bezpieczeństwa żywności i 
paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają 
prawo do zapoznania się z dokładnymi 
wartościami procentowymi wszelkich 
materiałów paszowych. 

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), reakcja wytwórcy 
na wniosek o ujawnienie informacji musi 
być następująca: otwarta deklaracja 
dotyczy czterech najistotniejszych 
składników paszy pod względem masy. 
Jeżeli stanowią one mniej niż 70% masy, 
otwarta deklaracja dotyczy tylu dalszych 
składników paszy, które stanowią co 
najmniej 70% masy. 
Aby nie naruszyć prawa wytwórcy do 
ochrony własności intelektualnej, nie musi 
on podawać informacji o materiałach 
stanowiących mniej niż 3% masy pod 
warunkiem przedstawienia uzasadnionych 
dowodów. Przypadek taki nie naruszyłby 
bezpieczeństwa żywności i paszy, gdyż 
właściwe organy zawsze mają prawo do 
zapoznania się z dokładnymi wartościami 
procentowymi wszelkich materiałów 
paszowych. 

Or. de
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Uzasadnienie

Dzięki zaproponowanej poprawce możliwe jest znalezienie praktycznych i przyjaznych dla 
konsumentów przepisów.

Poprawka 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), należy zezwolić
wytwórcy na odrzucenie wniosku, jeżeli 
jest on zdania, że ujawnienie, o które 
wystąpiono, narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Przypadek taki nie 
naruszyłby bezpieczeństwa żywności i 
paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają 
prawo do zapoznania się z dokładnymi 
wartościami procentowymi wszelkich 
materiałów paszowych. 

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), reakcja wytwórcy 
na wniosek o ujawnienie informacji musi 
być następująca: otwarta deklaracja 
dotyczy pięciu najistotniejszych 
składników paszy pod względem masy. 
Jeżeli stanowią one mniej niż 80% masy, 
otwarta deklaracja dotyczy tylu dalszych 
składników paszy, które stanowią co 
najmniej 80% masy. 
Aby nie naruszyć prawa wytwórcy do 
ochrony własności intelektualnej, nie musi 
on podawać informacji o materiałach 
stanowiących mniej niż 3% masy pod 
warunkiem przedstawienia uzasadnionych 
dowodów. Przypadek taki nie naruszyłby 
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bezpieczeństwa żywności i paszy, gdyż 
właściwe organy zawsze mają prawo do 
zapoznania się z dokładnymi wartościami 
procentowymi wszelkich materiałów 
paszowych. 

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki zaproponowanej poprawce możliwe jest znalezienie praktycznych i przyjaznych dla 
konsumentów przepisów.

Poprawka 41
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Nowoczesne etykietowanie ułatwia 
utworzenie konkurencyjnego otoczenia 
rynkowego, w którym dynamiczne, 
efektywne i nowatorskie podmioty mogą w 
pełni wykorzystać etykietowanie do celów 
sprzedaży swoich produktów.
Uwzględniając zarówno relacje między 
przedsiębiorstwami w ramach 
wprowadzania do obrotu pasz dla zwierząt 
gospodarskich, jak i wzajemny stosunek 
pomiędzy producentem a nabywcą karmy 
dla zwierząt domowych, kodeksy dobrego 
etykietowania w odniesieniu do obu 
wspomnianych dziedzin mogłyby stanowić 
użyteczny środek do osiągnięcia celów w 
zakresie nowoczesnego etykietowania.
Wspomniane kodeksy mogą interpretować 
ramy określone dla etykietowania 
dobrowolnego.

(25) Nowoczesne etykietowanie ułatwia 
utworzenie konkurencyjnego otoczenia 
rynkowego, w którym dynamiczne, 
efektywne i nowatorskie podmioty mogą w 
pełni wykorzystać etykietowanie do celów 
sprzedaży swoich produktów. 
Uwzględniając zarówno relacje między 
przedsiębiorstwami w ramach 
wprowadzania do obrotu pasz dla zwierząt 
gospodarskich, jak i wzajemny stosunek 
pomiędzy producentem a nabywcą karmy 
dla zwierząt domowych, kodeksy dobrego 
etykietowania w odniesieniu do obu 
wspomnianych dziedzin może stanowić 
użyteczny środek do osiągnięcia celów w 
zakresie nowoczesnego etykietowania.
Wspomniane kodeksy powinny 
przestrzegać ram określonych dla 
etykietowania dobrowolnego.

Or. it
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Poprawka 42
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy przyznać Komisji uprawnienia 
w szczególności do podejmowania decyzji 
w sprawie produktów niedopuszczonych 
do użycia jako pasze, do zatwierdzania 
pasz przeznaczonych do szczególnych 
warunków żywieniowych, do ustanowienia 
wykazu kategorii etykietowania 
materiałów paszowych dla zwierząt 
niewykorzystywanych do produkcji 
żywności, do wprowadzania zmian w 
wykazie danych szczegółowych 
podlegających dobrowolnemu 
etykietowaniu oraz do dostosowania 
załączników w świetle rozwoju naukowego 
i technicznego. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, należy je przyjąć zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE. 

(29) Należy przyznać Komisji uprawnienia 
w szczególności do podejmowania decyzji 
w sprawie produktów niedopuszczonych 
do użycia jako pasze, do zatwierdzania 
pasz przeznaczonych do szczególnych 
warunków żywieniowych, do ustanowienia 
wykazu kategorii etykietowania 
materiałów paszowych dla zwierząt 
niewykorzystywanych do produkcji 
żywności, do wprowadzania zmian w 
wykazie danych szczegółowych 
podlegających dobrowolnemu 
etykietowaniu, do określenia procedur 
certyfikacji pasz także w zakresie 
dobrowolnego etykietowania oraz do 
dostosowania załączników w świetle 
rozwoju naukowego i technicznego.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia, 
należy je przyjąć zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE. 

Or. it

Poprawka 43
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003;

Or. es
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Uzasadnienie

Warunki obrotu paszami określone w niniejszym rozporządzeniu nie powinny powodować 
wątpliwości co do warunków zawartych w innych tekstach legislacyjnych dotyczących obrotu 
dodatkami lub z nimi kolidować. 

Poprawka 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie dodatków stosowanych w 
żywieniu zwierząt;

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla rozporządzenia 
1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. W szczególności określone 
w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wprowadzania na rynek nie powinny 
prowadzić do powstania niepewności prawnej lub naruszać szczególnych, ustanowionych już 
w wymienionych rozporządzeniach wymogów dotyczących wprowadzania na rynek dodatków. 

Poprawka 45
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f b (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) rozporządzenia Rady (WE) nr 
834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych1.
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1 Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Warunki obrotu paszami określone w niniejszym rozporządzeniu nie powinny powodować 
wątpliwości co do warunków zawartych w innych tekstach legislacyjnych dotyczących obrotu 
dodatkami i paszami lub z nimi kolidować.

Poprawka 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f b (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 
Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych1;

1 Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla rozporządzenia 
834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej. W szczególności określone w niniejszym 
rozporządzeniu wymogi dotyczące wprowadzania na rynek nie powinny prowadzić do 
powstania niepewności prawnej lub naruszać szczególnych, ustanowionych już 
w wymienionych rozporządzeniach wymogów dotyczących wprowadzania na rynek dodatków.
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Poprawka 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania ani do wody pobieranej 
bezpośrednio przez zwierzęta ani do wody 
w sposób zamierzony dodawanej do paszy.

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania ani do wody pobieranej 
bezpośrednio przez zwierzęta ani do wody 
w sposób zamierzony dodawanej do paszy. 
Ma ono jednak zastosowanie do pasz, 
które podaje się z wodą.

Or. de

Uzasadnienie

Wprawdzie niniejsze rozporządzenie nie uwzględnia wody, jednak wiele pasz podaje się 
zwierzętom po namoczeniu w wodzie. Chodzi tutaj o właściwe wykorzystanie pasz, które 
powinny zostać koniecznie objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 48
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania ani do wody pobieranej 
bezpośrednio przez zwierzęta ani do wody 
w sposób zamierzony dodawanej do paszy.

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania ani do wody pobieranej 
bezpośrednio przez zwierzęta ani do wody 
w sposób zamierzony dodawanej do paszy. 
Niniejsze rozporządzenie ma natomiast 
zastosowanie do pasz przeznaczonych do 
wykorzystania z użyciem wody.

Or. es

Uzasadnienie

Duża liczba dodatków jest podawana zwierzętom z wodą. Takie wykorzystanie pasz (definicja 
paszy obejmuje dodatki do pasz) powinno być objęte zakresem stosowania niniejszego 
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rozporządzenia.

Poprawka 49
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) „Karmienie doustne”: wprowadzanie 
produktów przeznaczonych na karmę dla 
zwierząt do przewodu żołądkowo-
jelitowego przez pysk w celu zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych zwierzęcia i 
podtrzymania wydajności zdrowych 
zwierząt.

Or. es

Uzasadnienie

Nowoczesna hodowla zwierząt obejmuje nie tylko dostarczanie zwierzętom tradycyjnych pasz, 
ale także aktywne lub bierne dostarczanie szerokiej gamy składników odżywczych, które 
poprawiają ich stan fizyczny, a także wpływają na dobrostan zwierząt. Karmienie doustne 
obejmuje wszystkie te praktyki, dlatego też powinno zostać objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

Poprawka 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) „Doustne karmienie zwierząt”: 
wprowadzanie pasz do układu 
pokarmowego zwierzęcia przez pysk w 
celu zaspokojenia jego potrzeb 
żywieniowych lub utrzymania wydajności 
zwierząt o prawidłowym stanie zdrowia;
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Or. de

Uzasadnienie

Doustne karmienie zwierząt: Współczesne metody karmienia bydła nie ograniczają się do
podawania zwierzętom tradycyjnych pasz, lecz obejmują również pasywne lub aktywne 
karmienie ich różnymi składnikami odżywczymi, które przyczyniają się do utrzymania 
korzystnego stanu fizjologicznego i zdrowotnego bydła. Doustne karmienie zwierząt obejmuje
różne metody i w związku z tym powinno zostać uregulowane w ramach niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 51
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „Mieszanka paszowa”: mieszanka 
materiałów paszowych, zawierająca 
dodatki paszowe lub ich niezawierająca, 
przeznaczona do bezpośredniego karmienia 
zwierząt, w postaci mieszanek paszowych 
pełnoporcjowych lub uzupełniających;

f) „Mieszanka paszowa”: mieszanka co 
najmniej dwóch materiałów paszowych, 
zawierająca dodatki paszowe lub ich 
niezawierająca, przeznaczona do 
bezpośredniego karmienia zwierząt, w 
postaci mieszanek paszowych 
pełnoporcjowych lub uzupełniających;

Or. es

Poprawka 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „Mieszanka paszowa”: mieszanka 
materiałów paszowych, zawierająca 
dodatki paszowe lub ich niezawierająca, 
przeznaczona do bezpośredniego karmienia 
zwierząt, w postaci mieszanek paszowych 

f) „Mieszanka paszowa”: mieszanka 
złożona z co najmniej dwóch materiałów 
paszowych, zawierająca dodatki paszowe 
lub ich niezawierająca, przeznaczona do 
bezpośredniego karmienia zwierząt, w 
postaci mieszanek paszowych 
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pełnoporcjowych lub uzupełniających; pełnoporcjowych lub uzupełniających;

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „Mieszanka paszowa pełnoporcjowa”: 
mieszanka paszowa, która z uwagi na swój 
skład jest wystarczająca do zaspokojenia 
dziennego zapotrzebowania;

g) „Mieszanka paszowa pełnoporcjowa”: 
mieszanka paszowa, która z uwagi na swój 
skład jest wystarczająca do zaspokojenia 
dziennego zapotrzebowania, jak określono 
w art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) 
nr 1831/2003;

Or. de

Uzasadnienie

W definicji należy przewidzieć pojęcie dziennego zapotrzebowania zgodnie z potrzebą. W 
związku z tym należy zmienić definicję w celu zagwarantowania, że wymienione zostaną 
wszystkie elementy odnoszące się do wartości odżywczej. „Dzienne zapotrzebowanie” 
oznacza średnią całkowitą ilość paszy obliczoną na podstawie stopnia wilgotności na 
poziomie 12%, której wymaga codziennie zwierzę danego gatunku, w danym wieku i o danej 
wydajności w celu zaspokojenia wszystkich jego potrzeb.
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Poprawka 54
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „Mieszanka paszowa pełnoporcjowa”: 
mieszanka paszowa, która z uwagi na swój 
skład jest wystarczająca do zaspokojenia 
dziennego zapotrzebowania;

g) „Mieszanka paszowa pełnoporcjowa”
oznacza mieszankę paszową, która z uwagi 
na swój skład jest wystarczająca do 
zaspokojenia dziennego zapotrzebowania
zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia 
(WE) nr 1831/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie dodatków stosowanych 
w żywieniu zwierząt1;

1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 55
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „Mieszanka paszowa uzupełniająca”: 
mieszanka paszowa z dodatkiem 
przynajmniej jednego materiału 
paszowego o wysokiej zawartości pewnych 
substancji, która jednak, z uwagi na swój 
skład, jest wystarczająca do zaspokojenia 
dziennego zapotrzebowania jedynie w 
połączeniu z innymi paszami;

(h) „Mieszanka paszowa uzupełniająca”:
mieszanka paszowa o wysokiej zawartości 
pewnych substancji, która jednak, z uwagi 
na swój skład, jest wystarczająca do 
zaspokojenia dziennego zapotrzebowania 
jedynie w połączeniu z innymi paszami;

Or. pt

Uzasadnienie

Jako że mieszanka paszowa zdefiniowana jest jako mieszanka materiałów paszowych, 
mieszanka paszowa uzupełniająca nie może składać się tylko z jednego materiału paszowego, 
ponieważ jest uznawana za mieszankę paszową.

Poprawka 56
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „Uzupełniający dodatek żywieniowy”: 
produkt przeznaczony na karmę dla 
zwierząt, składający się z mieszanki 
dodatków do pasz wszystkich kategorii, za 
wyjątkiem kategorii wymienionych w 
załączniku IV rozdział 3 rozporządzenia 
(WE) nr 183/2005, i z materiałów 
paszowych, ale który z uwagi na swój 
skład jest niewystarczający do 
zaspokojenia dziennego zapotrzebowania; 
przeznaczony na zaspokojenie 
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zwiększonych, czasowych lub 
specyficznych potrzeb pokarmowych 
zwierząt; podawany oddzielnie lub razem z 
dzienną dawką pokarmową lub z wodą.

Or. es

Uzasadnienie

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.

Poprawka 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „Pasza uzupełniająca”: pasza złożona 
z mieszanki dodatków paszowych każdej 
kategorii z wyjątkiem tych wymienionych 
w rozdziale 3 załącznika IV 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005. 
Ponadto może być łączona z materiałami 
paszowymi, jednak ze względu na swój 
skład nie pokrywa wystarczająco 
dziennego zapotrzebowania. Jej 
przeznaczeniem jest zaspokajanie 
przejściowych, podwyższonych lub 
szczególnych potrzeb żywieniowych 
zwierząt. Podaje się ją w ramach 
dziennego zapotrzebowania, dodatkowo 
lub z wodą.

Or. de
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Poprawka 58
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „Nośnik”: substancja stosowana do 
rozpuszczania, rozcieńczania, 
dyspergowania lub innej fizycznej 
modyfikacji dodatku paszowego w celu 
ułatwienia posługiwania się nim, 
zastosowania lub wykorzystania, 
niezmieniająca ich funkcji 
technologicznej i niewywołująca 
jakichkolwiek skutków technologicznych;

k) „Nośnik”: substancja stosowana do 
rozpuszczania, rozcieńczania, 
dyspergowania lub innej fizycznej 
modyfikacji dodatku paszowego w celu 
ułatwienia posługiwania się nim, 
zastosowania lub wykorzystania.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uproszczenie tekstu i uniknięcie błędów interpretacyjnych.

Poprawka 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „Nośnik”: substancja stosowana do 
rozpuszczania, rozcieńczania, 
dyspergowania lub innej fizycznej 
modyfikacji dodatku paszowego w celu 
ułatwienia posługiwania się nim, 
zastosowania lub wykorzystania, 
niezmieniająca ich funkcji 
technologicznej i niewywołująca 
jakichkolwiek skutków technologicznych;

k) „Nośnik”: substancja stosowana do 
rozpuszczania, rozcieńczania, 
dyspergowania lub innej fizycznej 
modyfikacji dodatku paszowego w celu 
ułatwienia posługiwania się nim, 
zastosowania lub wykorzystania;

Or. de
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Poprawka 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „Partia”: jednostka produkcyjna 
wytworzona w jednym zakładzie z 
wykorzystaniem jednolitych parametrów 
produkcyjnych, lub pewna ilość takich 
jednostek w przypadku, gdy są one 
produkowane w sposób ciągły i 
przechowywane razem. Składa się na nią
możliwa do zidentyfikowania ilość paszy i 
określa się ją jako mającą wspólne cechy, 
takie jak pochodzenie, odmiana, rodzaj 
opakowania, pakujący, wysyłający lub 
etykietowanie;

o) „Partia”: możliwa do zidentyfikowania 
ilość paszy mająca wspólne cechy, takie 
jak pochodzenie, odmiana, rodzaj 
opakowania, pakujący, wysyłający lub 
etykietowanie;

Or. de

Uzasadnienie

Dopóki zagwarantowana jest identyfikacja, definicja pojęcia „partia” powinna obejmować 
praktykę uznaną w sektorze paszowym.

Poprawka 61
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „Partia”: jednostka produkcyjna 
wytworzona w jednym zakładzie z 
wykorzystaniem jednolitych parametrów 
produkcyjnych, lub pewna ilość takich 
jednostek w przypadku, gdy są one 
produkowane w sposób ciągły i 
przechowywane razem. Składa się na nią 

o) Partia": zidentyfikowana ilość paszy 
mająca wspólne cechy, takie jak 
pochodzenie, odmiana, rodzaj opakowania, 
pakujący, wysyłający lub etykietowanie; 
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możliwa do zidentyfikowania ilość paszy i 
określa się ją jako mającą wspólne cechy, 
takie jak pochodzenie, odmiana, rodzaj 
opakowania, pakujący, wysyłający lub 
etykietowanie;

Or. pl

Poprawka 62
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „Etykietowanie”: określanie danej 
paszy za pomocą wszelkiego rodzaju 
wyrazów, danych szczegółowych, znaków 
towarowych, nazw marek, ilustracji lub 
symboli, poprzez umieszczenie tych 
informacji na wszelkiego rodzaju 
środkach przekazu, takich jak
opakowanie, pojemnik, ogłoszenie, 
etykieta, dokument, pierścień, obwódka 
lub Internet, odnoszących się do 
przedmiotowej paszy lub jej 
towarzyszących;

p) „Etykietowanie”: wszelkiego rodzaju 
wyrazy, dane szczegółowe, znaki 
towarowe, nazwy marek, ilustracje lub 
symbole odnoszące się do paszy, 
umieszczone na opakowaniu, dokumencie,
pojemniku, ogłoszeniu, etykiecie, 
obwolucie, towarzyszącym paszy; 

Or. pl

Uzasadnienie

Podając definicje etykietowania ,,wszelkiego rodzaju" przepis mógłby w sposób 
niezamierzony godzić w wymagania obowiązkowego etykietowania, którego zakres byłby zbyt 
szeroki i przestałby spełniać podstawową funkcję etykietowania jaką jest dostarczanie 
informacji o produkcie konsumentowi, tak aby umożliwić mu dokonanie wyboru.
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Poprawka 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „Etykietowanie”: określanie danej 
paszy za pomocą wszelkiego rodzaju 
wyrazów, danych szczegółowych, znaków 
towarowych, nazw marek, ilustracji lub 
symboli, poprzez umieszczenie tych 
informacji na wszelkiego rodzaju 
środkach przekazu, takich jak 
opakowanie, pojemnik, ogłoszenie, 
etykieta, dokument, pierścień, obwódka 
lub Internet, odnoszących się do 
przedmiotowej paszy lub jej 
towarzyszących;

p) „Etykietowanie”: wszelkiego rodzaju 
wyrazy, dane szczegółowe, znaki 
towarowe, nazwy marek, ilustracje lub 
symbole dotyczące danej paszy i 
umieszczane na wszelkiego rodzaju 
opakowaniach, dokumentach, 
pojemnikach, ogłoszeniach, etykietach, 
pierścieniach lub obwódkach, 
towarzyszących przedmiotowej paszy;

Or. de

Uzasadnienie

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, das ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d.h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.
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Poprawka 64
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „Etykietowanie”: określanie danej 
paszy za pomocą wszelkiego rodzaju 
wyrazów, danych szczegółowych, znaków 
towarowych, nazw marek, ilustracji lub 
symboli, poprzez umieszczenie tych 
informacji na wszelkiego rodzaju 
środkach przekazu, takich jak 
opakowanie, pojemnik, ogłoszenie, 
etykieta, dokument, pierścień, obwódka 
lub Internet, odnoszących się do 
przedmiotowej paszy lub jej
towarzyszących;

p) „Etykietowanie” oznacza wszelkie 
wyrazy, dane szczegółowe, znaki 
towarowe, nazwy marek, ilustracje lub 
symbole powiązane z daną paszą i 
umieszczane na wszelkich opakowaniach, 
a także na dokumentach, pojemnikach, 
materiałach informacyjnych, etykietach, 
pierścieniach lub obwódkach
towarzyszących danej paszy;

Or. en

Uzasadnienie

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

different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 
The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final 
Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.
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Poprawka 65
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „Etykieta”: dowolna etykietka, marka, 
oznakowanie, ilustracja lub inny opis, 
zapisana, wydrukowana, utworzona za 
pomocą szablonu, oznakowana, 
wytłoczona, odciśnięta na pojemniku paszy 
lub do niego przymocowana;

q) „Etykieta”: dowolna etykietka, marka, 
oznakowanie, ilustracja lub inny opis, 
zapisana, utworzona za pomocą szablonu, 
oznakowana, wytłoczona, odciśnięta na 
pojemniku paszy lub do niego 
przymocowana, lub informacja w 
jakikolwiek sposób związana z paszą lub 
która jej towarzyszy.

Or. es

Uzasadnienie

Etykietowanie zdefiniowane w niniejszym rozporządzeniu uznaje, że etykieta przymocowana 
na pojemniku stanowi tylko część informacji przekazywanych przez dostawcę użytkownikowi. 
Należy ustanowić pewne środki uzupełniające w celu poprawy przepływu informacji i w 
sposób jaśniejszy określić jej wykorzystanie.

Poprawka 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „Etykieta”: dowolna etykietka, marka, 
oznakowanie, ilustracja lub inny opis, 
zapisana, wydrukowana, utworzona za 
pomocą szablonu, oznakowana, 
wytłoczona, odciśnięta na pojemniku paszy 
lub do niego przymocowana;

q) „Etykieta”: dowolna etykietka, marka, 
oznakowanie, ilustracja lub inny opis, 
zapisana, wydrukowana, utworzona za 
pomocą szablonu, oznakowana, 
wytłoczona, odciśnięta na pojemniku paszy 
lub do niego przymocowana, lub też 
dowolny nośnik danych, odnoszący się do 
przedmiotowej paszy lub jej towarzyszący;

Or. de
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Uzasadnienie

Etykieta: Koncept etykietowania, który ujęto w niniejszym rozporządzeniu, uwzględnia fakt, że 
umieszczona na opakowaniu paszy etykieta stanowi tylko częściową informację, którą 
dostawca przekazuje klientom. W celu poprawy przepływu informacji i bardziej 
ukierunkowanego informowania odbiorców danych umieszczonych na etykietach należy 
wykorzystać szereg dodatkowych środków. Należy zharmonizować definicje etykiety i 
etykietowania.

Poprawka 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) „Pierwsze wprowadzenie na rynek”: 
wprowadzenie na rynek po raz pierwszy 
paszy po jej wyprodukowaniu lub 
wprowadzeniu.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwsze wprowadzenie na rynek: Zasada ta, która po raz pierwszy pojawiła się 
w rozporządzeniu 1831/2003 w sprawie dodatków, okazała się być skutecznym środkiem 
egzekwowania odpowiedzialności i obowiązków prawnych w układzie wzajemnych zależności 
między produkcją paszową a zwierzęcą. Uwzględnienie tej definicji jest istotne w celu 
określenia jasnego zakresu odpowiedzialności różnych podmiotów działających na rynku 
pasz.

Poprawka 68
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) „pierwsze wprowadzenie na rynek”: 
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pierwsze wprowadzenie paszy na rynek po 
jej powstaniu lub przywozie.

Or. es

Uzasadnienie

Pojęcie „pierwszego wprowadzenia na rynek”, po raz pierwszy ujęte w rozporządzeniu 
1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, udowodniło, że jest 
pożytecznym instrumentem służącym ustaleniu odpowiedzialności i obowiązków ustawowych 
we wciąż skomplikowanym łańcuchu podmiotów obracających produktami służącymi jako 
karma dla zwierząt. Aby jasno ustalić zakres odpowiedzialności podmiotów łańcucha należy 
uwzględnić tę definicję.

Poprawka 69
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) „Pierwsze wprowadzenie na rynek”: 
pierwsze wprowadzenie na rynek paszy 
następujące po jej wyprodukowaniu lub 
przywiezieniu do kraju.  

Or. it

Uzasadnienie

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 la 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).
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Poprawka 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są w dobrym, niezmienionym stanie, 
przydatne do określonego celu i o 
właściwej jakości handlowej;

a) są w dobrym stanie, bez domieszek, 
przydatne do określonego celu i o 
właściwej jakości handlowej;

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie „w niezmienionym stanie” może wywołać konsternację. Zwrot „bez 
domieszek” został użyty w art. 3 dyrektywy 79/373 z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu 
mieszankami paszowymi.

Poprawka 71
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są w dobrym, niezmienionym stanie, 
przydatne do określonego celu i o 
właściwej jakości handlowej;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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Poprawka 72
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wytwórcy pasz udostępniają organom 
odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli 
urzędowych wszelkie informacje dotyczące 
składu lub deklarowanych właściwości 
pasz, które wprowadzają na rynek, co 
umożliwia zweryfikowanie dokładności 
informacji przekazanych za pośrednictwem 
etykietowania.

2. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie 
paszy do obrotu udostępnia organom 
odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli 
urzędowych wszelkie informacje dotyczące 
składu lub deklarowanych właściwości 
pasz, które wprowadza na rynek, co 
umożliwia zweryfikowanie dokładności 
informacji przekazanych za pośrednictwem 
etykietowania.

Or. es

Uzasadnienie

Sformułowanie „wprowadzenie do obrotu” jest właściwsze niż „wytwórca” jeśli wziąć pod 
uwagę charakter osoby wypełniającej zobowiązania, o których mowa w art. 17, 18 i 20 
rozporządzenia ((WE) nr 178/2002), która jest importerem, a nie wytwórcą pasz.

Poprawka 73
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wytwórcy pasz udostępniają
organom odpowiedzialnym za 
prowadzenie kontroli urzędowych 
wszelkie informacje dotyczące składu 
lub deklarowanych właściwości pasz, 
które wprowadzają na rynek, co 
umożliwia zweryfikowanie 
dokładności informacji przekazanych 
za pośrednictwem etykietowania.

2. Osoba odpowiedzialna za pierwsze 
wprowadzenie na rynek udostępnia
organom odpowiedzialnym za 
prowadzenie kontroli urzędowych 
wszelkie informacje dotyczące składu 
lub deklarowanych właściwości pasz, 
które wprowadza na rynek, co 
umożliwia zweryfikowanie dokładności 
informacji przekazanych za 
pośrednictwem etykietowania.
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Or. it

Uzasadnienie

Pojęcie „pierwszego wprowadzenia na rynek” jest bardziej odpowiednie, bowiem uwzględnia 
również przypadek paszy importowanej, za którą zgodnie z art. 17, 18 i 20 prawa 
żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002) odpowiedzialny jest importer, a nie 
producent pasz.

Poprawka 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wytwórcy pasz udostępniają organom 
odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli 
urzędowych wszelkie informacje dotyczące 
składu lub deklarowanych właściwości 
pasz, które wprowadzają na rynek, co 
umożliwia zweryfikowanie dokładności 
informacji przekazanych za pośrednictwem 
etykietowania.

2. Osoba odpowiedzialna za pierwsze 
wprowadzenie na rynek udostępnia
organom odpowiedzialnym za prowadzenie 
kontroli urzędowych wszelkie informacje 
dotyczące składu lub deklarowanych 
właściwości pasz, które wprowadza na 
rynek, co umożliwia zweryfikowanie 
dokładności informacji przekazanych za 
pośrednictwem etykietowania.

Or. de

Poprawka 75
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wytwórcy pasz udostępniają organom 
odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli 
urzędowych wszelkie informacje dotyczące 
składu lub deklarowanych właściwości 
pasz, które wprowadzają na rynek, co 
umożliwia zweryfikowanie dokładności 
informacji przekazanych za pośrednictwem 

2. Przedsiębiorstwa paszowe 
odpowiedzialne za etykietowanie na mocy 
art. 12 udostępniają organom 
odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli 
urzędowych wszelkie informacje dotyczące 
składu lub deklarowanych właściwości 
pasz, które wprowadzają na rynek, co 
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etykietowania. umożliwia zweryfikowanie dokładności 
informacji przekazanych za pośrednictwem 
etykietowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie. Art. 12 wniosku jasno określa obowiązki w zakresie 
etykietowania. Dla spójności art. 5 ust. 2 powinien wspominać te obowiązki.

Poprawka 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy mogą przekazać 
konsumentom informacje otrzymane 
zgodnie z ust. 2, jeżeli po rozważeniu 
uzasadnionych odnośnych interesów 
wytwórców i konsumentów są zdania, że 
dalsze przekazanie informacji jest 
uzasadnione. Organ uzależnia 
ewentualnie dalsze przekazanie informacji 
od podpisania oświadczenia o zachowaniu 
poufności.

Or. de

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 11 dokonano po dyskusji w komisji. 
Otwarta deklaracja materiałów paszowych musi zostać zagwarantowana poprzez 
zapewnienie dostępu do tych informacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia, mimo że 
podawanie danych na etykiecie jest dobrowolne.
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Poprawka 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz Materiały zakazane

Or. de

Poprawka 78
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz Zakazane materiały

Or. en

Poprawka 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając w szczególności dowody 
naukowe, postęp technologiczny, 
zawiadomienia w ramach systemu 
wczesnego ostrzegania w odniesieniu do 
żywności i pasz lub wyniki kontroli 
urzędowych zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 882/2004, Komisja przyjmuje 
wykaz materiałów, których wprowadzanie 
na rynek lub stosowanie w żywieniu 
zwierząt jest zakazane.

2. Uwzględniając w szczególności dowody 
naukowe, postęp technologiczny, 
zawiadomienia w ramach systemu 
wczesnego ostrzegania w odniesieniu do 
żywności i pasz lub wyniki kontroli 
urzędowych zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 882/2004, Komisja przyjmuje w 
załączniku IIa wykaz materiałów, których 
wprowadzanie na rynek lub stosowanie w 
żywieniu zwierząt jest zakazane.

Or. de
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Uzasadnienie

Wykaz zakazanych materiałów powinien zostać włączony do zasadniczego tekstu 
rozporządzenia w formie załącznika podobnie jak wykaz stosowanych materiałów, a nie 
ukazać się w osobnym tekście (np. decyzja 2004/217).

Poprawka 80
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając w szczególności dowody 
naukowe, postęp technologiczny, 
zawiadomienia w ramach systemu 
wczesnego ostrzegania w odniesieniu do 
żywności i pasz lub wyniki kontroli 
urzędowych zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 882/2004, Komisja przyjmuje 
wykaz materiałów, których wprowadzanie 
na rynek lub stosowanie w żywieniu 
zwierząt jest zakazane.

2. Uwzględniając w szczególności dowody 
naukowe, postęp technologiczny, 
zawiadomienia w ramach systemu 
wczesnego ostrzegania w odniesieniu do 
żywności i pasz lub wyniki kontroli 
urzędowych zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 882/2004, Komisja przyjmuje w 
załączniku II wykaz materiałów, których 
wprowadzanie na rynek lub stosowanie w 
żywieniu zwierząt jest zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz zakazanych materiałów powinien znajdować się w tekście rozporządzenia w 
załączniku, tak jak to jest w przypadku wykazu głównych materiałów, a nie pojawiać się w 
oddzielnym tekście (obecnie decyzja 2004/217).

Poprawka 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Określanie dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń 
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Niezależnie od postanowień dyrektywy 
2002/32/WE Komisja może określić 
dopuszczalne poziomy dla zanieczyszczeń 
wynikających z procesu wytwarzania. 
Uwzględnia ona przy tym najnowsze 
wyniki badań naukowych, postęp 
technologiczny, zawiadomienia w ramach 
systemu wczesnego ostrzegania w 
odniesieniu do żywności i pasz oraz 
wyniki kontroli urzędowych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.
Środki te, które mają na celu 
wprowadzenie zmian do innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 29 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 13 dokonano po dyskusji w komisji. 
Zgodnie z wnioskiem Komisji wytwórcy odpowiadają za określenie w katalogu maksymalnych 
ilości zanieczyszczeń wynikających z procesu wytwarzania (zob. załącznik I). Ponieważ
zanieczyszczenia te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności, wartości dopuszczalne 
powinny zostać określone przez Komisję i podlegać kontroli prawodawcy.

Poprawka 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla warunków stosowania, 
przewidzianych w rozporządzeniu 
zatwierdzającym odpowiedni dodatek 
paszowy, mieszanki paszowe 
uzupełniające nie zawierają dodatków 
paszowych dodanych w ilościach 

Bez uszczerbku dla warunków stosowania, 
przewidzianych w rozporządzeniu 
zatwierdzającym odpowiedni dodatek 
paszowy, mieszanki paszowe 
uzupełniające nie zawierają dodatków 
paszowych dodanych w ilościach 
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przekraczających 100-krotnie odpowiednią 
ustaloną maksymalną zawartość w 
mieszankach paszowych pełnoporcjowych 
lub pięciokrotnie w przypadku 
kokcydiostatyków i histomonostatyków.

przekraczających 50-krotnie odpowiednią 
ustaloną maksymalną zawartość w 
mieszankach paszowych pełnoporcjowych 
lub pięciokrotnie w przypadku 
kokcydiostatyków i histomonostatyków. 
Mieszanki paszowe uzupełniające, które 
zawierają dodatki paszowe w ilościach 
powyżej 50-krotności i poniżej 100-
krotności odpowiedniej ustalonej 
zawartości maksymalnej, mogą być 
stosowane w indywidualnych przypadkach 
po zasięgnięciu opinii weterynarza. 

Or. de

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 15 dokonano po dyskusji z Komisją. 
W przypadku zbyt stężonych uzupełniających mieszanek paszowych zachodzi ryzyko 
odmierzenia niewłaściwej ilości dodatków paszowych. Dotyczy to nie tylko kokcydiostatyków i 
histomonostatyków. Wyjątkowe zastosowanie większych ilości mieszanek paszowych 
uzupełniających musi zalecić weterynarz. Zastosowanie premiksów, które mogą zawierać 
stężenia substancji powyżej tych wartości, wymaga zatwierdzenia zakładu zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005 w sprawie higieny pasz. 

Poprawka 83
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla warunków stosowania, 
przewidzianych w rozporządzeniu 
zatwierdzającym odpowiedni dodatek 
paszowy, mieszanki paszowe 
uzupełniające nie zawierają dodatków 
paszowych dodanych w ilościach 
przekraczających 100-krotnie odpowiednią 
ustaloną maksymalną zawartość w 
mieszankach paszowych pełnoporcjowych 
lub pięciokrotnie w przypadku 
kokcydiostatyków i histomonostatyków.

Bez uszczerbku dla warunków stosowania, 
przewidzianych w rozporządzeniu 
zatwierdzającym odpowiedni dodatek 
paszowy, mieszanki paszowe 
uzupełniające, np. lizawki zawierające 
minerały, nie zawierają dodatków 
paszowych dodanych w ilościach 
przekraczających 100-krotnie odpowiednią 
ustaloną maksymalną zawartość w 
mieszankach paszowych pełnoporcjowych 
lub pięciokrotnie w przypadku 
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kokcydiostatyków i histomonostatyków.

Or. fr

Poprawka 84
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Bez uszczerbku dla warunków 
stosowania, przewidzianych w 
rozporządzeniu zatwierdzającym 
odpowiedni dodatek paszowy, mieszanki 
paszowe uzupełniające nie zawierają 
dodatków paszowych dodanych w 
ilościach przekraczających 100-krotnie 
odpowiednią ustaloną maksymalną 
zawartość w mieszankach paszowych 
pełnoporcjowych lub pięciokrotnie w 
przypadku kokcydiostatyków i 
histomonostatyków.

8. Bez uszczerbku dla warunków 
stosowania, przewidzianych w 
rozporządzeniu zatwierdzającym 
odpowiedni dodatek paszowy, mieszanki 
paszowe uzupełniające nie zawierają 
dodatków paszowych dodanych w 
ilościach przekraczających 50-krotnie 
odpowiednią ustaloną maksymalną 
zawartość w mieszankach paszowych 
pełnoporcjowych lub pięciokrotnie w 
przypadku kokcydiostatyków i 
histomonostatyków. W indywidualnych 
przypadkach można za zezwoleniem 
odpowiedzialnego lekarza weterynarii 
zastosować wyższe poziomy dodatków w 
mieszankach paszowych uzupełniających, 
jednak nie wyższe niż 100-krotna 
maksymalna zawartość tych dodatków w 
mieszankach paszowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Sprawozdawca Graefe zu Baringdorf proponuje zmniejszyć maksymalny poziom dodatków 
paszowych w MPU do 50-krotnej maksymalnej zawartości, pozostawiając 5-krotną 
maksymalną zawartość dla kokcydiostatyków i histomonostatyków, przy czym odpowiedzialny 
lekarz weterynarii mógłby wydać indywidualne zezwolenie dla zainteresowanej wytwórni na 
podwyższenie maksymalnej zawartości dodatków w MPU w zależności od możliwości 
technicznych wytwórni. W poprawce nie podano jednak do jakiego poziomu. Dlatego 
proponuje się zmianę ostatniego zdania zapisu poprawki.
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Poprawka 85
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Wprowadzanie na rynek uzupełniających 

dodatków żywieniowych
Wytwarzanie, dystrybucja i wykorzystanie 
uzupełniających dodatków żywieniowych 
jest zgodne z wymogami określonymi we 
wspólnotowym kodeksie dobrej praktyki, 
który zostanie przyjęty zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Kodeks 
powinien w szczególności uwzględniać 
skład, przewidziane zastosowanie i sposób 
stosowania uzupełniającego dodatku 
żywieniowego, mając na uwadze wymogi 
określone w rozporządzeniu (WE) 
183/2005.

Or. es

Uzasadnienie

Uzupełniające dodatki żywieniowe mają cechy odróżniające je od innych rodzajów pasz: 
mają jedyny w swoim rodzaju skład i sposób zastosowania, i dlatego zasługują na 
uwzględnienie w odpowiednich ramach prawnych. Po prawnym uznaniu ich istnienia poprzez 
wprowadzenie definicji do niniejszego rozporządzenia powinny podlegać wspólnotowemu 
kodeksowi dobrych praktyk, który zostanie opracowany według tych samych zasad, zgodnie z 
którymi opracowywane są inne kodeksy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.
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Poprawka 86
Albert Deß,Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w oparciu o dostępne informacje 
naukowe i techniczne Komisja ma 
podstawy przypuszczać, że zastosowanie 
określonych pasz może nie zaspokajać 
szczególnych planowanych potrzeb 
żywieniowych, lub że może wywierać 
negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, 
zdrowie ludzi, środowisko i dobrostan 
zwierząt, Komisja przekazuje wniosek o 
ocenę wraz z dokumentacją Europejskiemu 
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(Urzędowi) w terminie trzech miesięcy. 
Urząd wydaje opinię w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania wniosku. 
Wspomniany termin ulega przedłużeniu w 
każdym przypadku, gdy Urząd zwraca się 
do wnioskodawcy o informacje 
uzupełniające.

4. Jeżeli w oparciu o dostępne informacje 
naukowe i techniczne komitet, o którym 
mowa w art. 29, ma podstawy 
przypuszczać, że zastosowanie 
określonych pasz może nie zaspokajać 
szczególnych planowanych potrzeb 
żywieniowych, lub że może wywierać 
negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, 
zdrowie ludzi, środowisko i dobrostan 
zwierząt, Komisja przekazuje zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 29 ust. 3, wniosek o ocenę wraz z 
dokumentacją Europejskiemu Urzędowi 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (Urzędowi) 
w terminie trzech miesięcy. Urząd wydaje 
opinię w terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania wniosku. Wspomniany termin 
ulega przedłużeniu w każdym przypadku, 
gdy Urząd zwraca się do wnioskodawcy o 
informacje uzupełniające.

Or. de

Uzasadnienie

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.
Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.
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Poprawka 87
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w oparciu o dostępne informacje 
naukowe i techniczne Komisja ma 
podstawy przypuszczać, że zastosowanie 
określonych pasz może nie zaspokajać 
szczególnych planowanych potrzeb 
żywieniowych, lub że może wywierać 
negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, 
zdrowie ludzi, środowisko i dobrostan 
zwierząt, Komisja przekazuje wniosek o 
ocenę wraz z dokumentacją Europejskiemu 
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności
(Urzędowi) w terminie trzech miesięcy. 
Urząd wydaje opinię w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania wniosku. 
Wspomniany termin ulega przedłużeniu w 
każdym przypadku, gdy Urząd zwraca się 
do wnioskodawcy o informacje 
uzupełniające.

4. Jeżeli w oparciu o dostępne informacje 
naukowe i techniczne, Komitet, o którym 
mowa w art. 29, ma podstawy 
przypuszczać, że zastosowanie 
określonych pasz może nie zaspokajać 
szczególnych planowanych potrzeb 
żywieniowych, lub że może wywierać 
negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, 
zdrowie ludzi, środowisko i dobrostan 
zwierząt, Komisja, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 29 ust. 3, przekazuje 
wniosek o ocenę wraz z dokumentacją 
Europejskiemu Urzędowi ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (Urzędowi) w 
terminie trzech miesięcy. Urząd wydaje 
opinię w terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania wniosku. Wspomniany termin 
ulega przedłużeniu w każdym przypadku, 
gdy Urząd zwraca się do wnioskodawcy o 
informacje uzupełniające.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nr 16 złożona przez sprawozdawcę ma na celu przyznanie prawa do przekazania 
sprawy w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb żywieniowych indywidualnie każdemu 
państwu członkowskiemu. W interesie harmonizacji wewnątrzunijnej i dla zapewnienia debaty 
z udziałem wszystkich państw członkowskich przed przekazaniem sprawy Europejskiemu 
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności, państwa członkowskie powinny mieć prawo 
zarekomendowania przekazania sprawy do Urzędu, a decyzja o przekazaniu powinna zostać 
podjęta przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. 
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Poprawka 88
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11– ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy pasze są oferowane z 
wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość, o których mowa w art. 2 
dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1, dane szczegółowe 
podlegające obowiązkowemu 
etykietowaniu wymagane przez niniejsze 
rozporządzenie figurują w materiałach 
towarzyszących sprzedaży wysyłkowej.

3. W przypadku, gdy pasze są oferowane z 
wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość, o których mowa w art. 2 
dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1, dane szczegółowe 
podlegające obowiązkowemu 
etykietowaniu wymagane przez niniejsze 
rozporządzenie figurują w materiałach 
towarzyszących sprzedaży wysyłkowej lub 
są dostarczane w inny odpowiedni sposób.
Natomiast dane szczegółowe, o których 
mowa w art. 15 lit. d), e) i f) i w art. 17 lit. 
d) i e) są obowiązkowe jedynie w 
momencie dostawy.

Or. es

Uzasadnienie

W sprzedaży wysyłkowej pasze są zazwyczaj sprzedawane przed ich wytworzeniem, dlatego 
nie wszystkie dane zawarte na etykiecie są dostępne w momencie sprzedaży (np. numer partii, 
waga netto lub data ważności). Ponadto, ponieważ skład pasz może się zmieniać w zależności 
od różnych czynników, nie jest możliwe dostarczenie szczegółowych informacji o składzie, 
chyba że ten skład został uprzednio ustalony przez sprzedawcę i klienta w umowie.  

Poprawka 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11– ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy pasze są oferowane z 
wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość, o których mowa w art. 2 
dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 

3. W przypadku gdy pasze są oferowane z 
wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość, o których mowa w art. 2 
dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady, dane szczegółowe 
podlegające obowiązkowemu 
etykietowaniu wymagane przez niniejsze 
rozporządzenie figurują w materiałach 
towarzyszących sprzedaży wysyłkowej.

Europejskiego i Rady, dane szczegółowe 
podlegające obowiązkowemu
etykietowaniu wymagane przez niniejsze 
rozporządzenie figurują w materiałach 
informacyjnych dotyczących sprzedaży 
wysyłkowej lub są udostępniane za 
pośrednictwem innych stosownych 
środków. W każdym przypadku podanie 
danych, o których mowa w art. 15 lit. d), 
e) i f) oraz w art. 17 lit. d) i e), jest 
obowiązkowe dopiero w momencie 
dostarczenia paszy.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wytwórca pasz jest odpowiedzialny za 
dane szczegółowe podlegające 
etykietowaniu i zapewnia ich obecność 
oraz dokładność merytoryczną.

1. Osoba odpowiedzialna za pierwsze 
wprowadzenie na rynek jest 
odpowiedzialna za dane szczegółowe 
podlegające etykietowaniu i zapewnia ich 
obecność oraz dokładność merytoryczną.

Or. de
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Uzasadnienie

Zasada „pierwszego wprowadzenia na rynek” jest właściwsza, ponieważ obejmuje również 
kwestię pasz importowanych, za które odpowiedzialność ponosi importer a nie wytwórca 
zgodnie z art. 17, 18 i 20 rozporządzenia ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002).

Poprawka 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek.

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek. Po tym czasie konsumenci mają 
prawo otrzymać od właściwego organu 
streszczenie potwierdzenia lub domagać 
się od tego organu dostarczenia 
potwierdzenia od wytwórcy w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia o wydanie 
mylącego oświadczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 18 dokonano po dyskusji w komisji. 
Musi istnieć możliwość weryfikacji informacji reklamowych i twierdzeń. Odpowiednim 
rozwiązaniem wydaje się być konieczność przedstawienia potwierdzenia naukowego na 
wniosek właściwego organu, nie zaś automatycznie. Konsumenci powinni mieć też jednak 
możliwość otrzymania wystarczającego dowodu od danego organu, ewentualnie możliwość 
zwrócenia się do organu z wnioskiem o wystąpienie do wytwórcy o przedstawienie dowodu.
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Poprawka 92
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek.

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych, podlegających 
analizie naukowej, badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek. W celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości naukowej i harmonijnego 
wdrożenia Komisja dostarcza wskazówki 
dotyczące przygotowania i dokumentacji 
niezbędnej w takich potwierdzeniach. 
Wskazówki te obejmują także procedury 
oceny potwierdzenia za pomocą kontroli 
przeprowadzanych przez właściwe organy 
oraz są przyjmowane zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 29 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Dla większej przejrzystości ważne jest, aby Komisja przygotowała wskazówki w celu 
zdefiniowania niezbędnych zasad potwierdzających oświadczenie dotyczące materiału 
paszowego. Pozostawienie swobody interpretacji i wdrożenia w wyłącznej gestii władz 
państw członkowskich (a w praktyce władz regionalnych/lokalnych) jest niewłaściwe, jeśli 
chcemy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku. 
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Poprawka 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek. 

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo, 
które są dostępne do celów oceny 
naukowej. Naukowe potwierdzenie jest 
dostępne w czasie, gdy pasze są 
wprowadzane na rynek. W celu 
zagwarantowania odpowiedniej jakości 
naukowej i spójnego wdrożenia Komisja 
określa wytyczne dotyczące wymogów w 
zakresie potwierdzenia naukowego i jego 
dokumentacji. Te wytyczne powinny 
obejmować również procedury oceny 
potwierdzenia naukowego podczas 
kontroli przez właściwe organy nadzoru. 
Wytyczne ustala się zgodnie z procedurą 
konsultacji określoną w art. 29 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

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).

Poprawka 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek. 

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek. Konsumenci mają prawo otrzymać 
od właściwego organu poświadczenie, że 
przedłożono potwierdzenie naukowe 
prawdziwości oświadczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.
Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.
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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.

Poprawka 95
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek.

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek. Konsumenci mają prawo otrzymać 
od właściwego organu zapewnienie, że 
oświadczenie jest naukowo potwierdzone. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nr 18 złożona przez sprawozdawcę ma na celu przyznanie konsumentom prawa do 
otrzymywania od właściwego organu naukowego uzasadnienia oświadczeń. Takie naukowe 
uzasadnienie jest, zwłaszcza dla właścicieli zwierząt domowych, w większości przypadków 
zbyt techniczne; co istotniejsze takie uzasadnienie opiera się na kosztownych badaniach i 
często stanowi podstawę poufnych praw własności intelektualnej. W związku z tym właściwy 
organ potwierdza, na żądanie konsumenta, że naukowe uzasadnienie zostało przekazane 
organowi przez osobę odpowiedzialną za etykietowanie. 
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Poprawka 96
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Jeżeli oświadczenie jest związane lub 
może być związane z funkcją właściwą 
danemu dodatkowi (zgodnie z definicją w 
załączniku I rozporządzenia nr 
1831/2003), obecność tego dodatku w 
paszy w skutecznym stężeniu jest uważana 
za wystarczające potwierdzenie 
prawdziwości oświadczenia. Jeżeli 
przedmiotowe oświadczenie nie jest lub 
nie może być powiązane z funkcją 
właściwą danemu dodatkowi, ocena 
potwierdzenia jest przeprowadzana 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w 
sprawie szczegółowych zasad wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
zakresie sporządzania i przedstawiania 
wniosków oraz oceny dodatków 
paszowych i udzielania zezwoleń na 
dodatki paszowe1.
1 Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Oświadczenie dotyczące dodatku jest dopuszczalne w przypadku materiału paszowego 
wyłącznie jeżeli jest uzasadnione informacją dotyczącą bezpieczeństwa i skuteczności na 
poziomie odpowiadającym poziomowi wymaganemu w przypadku dodatków. Jeżeli 
oświadczenie opiera się na dodatku, który znajduje się w odpowiednim stężeniu w paszy, 
żadne dodatkowe potwierdzenie nie jest wymagane. 



AM\735898PL.doc 49/102 PE409.724v01-00

PL

Poprawka 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli oświadczenie odnosi się lub 
może się odnosić do funkcji danego 
dodatku paszowego zgodnie z grupami 
funkcjonalnymi wymienionymi w 
załączniku I rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003, obecność tego dodatku w 
czynnym stężeniu uznaje się za 
dostateczne potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia. Jeżeli oświadczenie 
dotyczące takiej funkcji opiera się na 
innej podstawie niż dodatek paszowy, 
wówczas ocenę potwierdzenia naukowego 
oświadczenia przeprowadza się zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowych zasad 
wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 
w zakresie przygotowywania i składania 
wniosków oraz oceny i dopuszczalności 
dodatków paszowych1.

1 Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie

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 
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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).

Poprawka 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 oświadczenia 
dotyczące optymalizacji żywienia oraz 
wsparcia lub ochrony warunków 
fizjologicznych są dopuszczalne, jeżeli nie 
są oparte o działanie farmakologiczne lub 
immunologiczne.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 oświadczenia 
dotyczące optymalizacji żywienia oraz 
wsparcia lub ochrony warunków 
fizjologicznych są dopuszczalne.

Or. de

Uzasadnienie

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).

Poprawka 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane w całości w widocznym miejscu 
na opakowaniu, pojemniku lub na 
etykiecie do nich przymocowanej, w 
widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny 
sposób, przynajmniej w języku lub jednym 
z języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym pasze są 
wprowadzane na rynek.

1. W sytuacji przekazania paszy 
podmiotowi działającemu na rynku pasz,
dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane nabywcy w najbardziej 
właściwy sposób. Są one czytelne i 
zrozumiałe przynajmniej w języku lub 
jednym z języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym pasze są 
wprowadzane na rynek. 

Or. de

Uzasadnienie

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 
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muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Poprawka 100
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane w całości w widocznym miejscu 
na opakowaniu, pojemniku lub na 
etykiecie do nich przymocowanej, w 
widoczny, wyraźnie czytelny i
nieusuwalny sposób, przynajmniej w 
języku lub jednym z języków urzędowych 
państwa członkowskiego, w którym pasze 
są wprowadzane na rynek.

1. W przypadku paszy sprzedawanej 
podmiotowi działającemu na rynku pasz
dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane nabywcy w sposób odpowiedni, 
czytelny i zrozumiały przynajmniej w 
języku lub jednym z języków urzędowych 
państwa członkowskiego, w którym pasze 
są wprowadzane na rynek.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku paszy sprzedawanej osobie, która nie jest podmiotem działającym na rynku pasz 
(np. osobie indywidualnej) informacje na etykiecie są związane z opakowaniem; nie będzie to 
jednak konieczne, jeżeli pasza jest stosowana w przemyśle (przez podmiot działający na rynku 
pasz). W tym ostatnim przypadku informacja jest prezentowana w najbardziej odpowiadający 
sposób.

Poprawka 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane w całości w widocznym miejscu 

1. Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane w całości w widocznym miejscu 
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na opakowaniu, pojemniku lub na etykiecie 
do nich przymocowanej, w widoczny, 
wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób, 
przynajmniej w języku lub jednym z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym pasze są 
wprowadzane na rynek.

na opakowaniu, pojemniku lub na etykiecie 
do nich przymocowanej, lub też, o ile to 
konieczne, razem z dokumentem 
towarzyszącym w widoczny, wyraźnie 
czytelny i nieusuwalny sposób, 
przynajmniej w języku lub jednym z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym pasze są 
wprowadzane na rynek.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność z art. 14 ust.2.

Poprawka 102
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane w całości w widocznym miejscu 
na opakowaniu, pojemniku lub na etykiecie 
do nich przymocowanej, w widoczny, 
wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób, 
przynajmniej w języku lub jednym z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym pasze są 
wprowadzane na rynek. 

1. Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane w całości w widocznym miejscu 
na opakowaniu, pojemniku lub na etykiecie 
do nich przymocowanej lub tam gdzie to 
stosowanie w towarzyszącym dokumencie, 
w widoczny, wyraźnie czytelny i 
nieusuwalny sposób, przynajmniej w 
języku lub jednym z języków urzędowych 
państwa członkowskiego, w którym pasze 
są wprowadzane na rynek.

Or. pl

Uzasadnienie
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Poprawka 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są łatwe 
do zidentyfikowania i nie przesłaniają ich 
żadne inne informacje. Są one 
eksponowane przy użyciu koloru, czcionki 
i w rozmiarze, które nie przesłaniają ani 
nie podkreślają żadnej części informacji, 
chyba że takie zróżnicowania ma na celu 
zwrócenie uwagi na informacje 
ostrzegawcze.

2. Jeżeli pasza zostaje przekazana osobie 
innej niż podmiot działający na rynku 
pasz, dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są 
podawane w całości w widocznym miejscu 
na opakowaniu, pojemniku lub na 
etykiecie do nich przymocowanej, w 
widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny 
sposób, lub na załączonej ulotce 
przynajmniej w języku urzędowym lub 
jednym z języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym pasza jest 
wprowadzana na rynek.
Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są łatwe 
do zidentyfikowania i nie przesłaniają ich 
żadne inne informacje. Są one 
eksponowane przy użyciu koloru, czcionki 
i w rozmiarze, które nie przesłaniają ani 
nie podkreślają żadnej części informacji, 
chyba że takie zróżnicowania ma na celu 
zwrócenie uwagi na informacje 
ostrzegawcze.

Or. de

Uzasadnienie

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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Poprawka 104
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe podlegające 
obowiązkowemu etykietowaniu są łatwe 
do zidentyfikowania i nie przesłaniają ich 
żadne inne informacje. Są one 
eksponowane przy użyciu koloru, czcionki 
i w rozmiarze, które nie przesłaniają ani 
nie podkreślają żadnej części informacji, 
chyba że takie zróżnicowania ma na celu 
zwrócenie uwagi na informacje 
ostrzegawcze.

2. W przypadku pasz sprzedawanych innej 
osobie, która nie jest podmiotem 
działającym na rynku pasz, dane 
szczegółowe podlegające obowiązkowemu 
etykietowaniu są podawane w całości w 
widocznym miejscu na opakowaniu, 
pojemniku lub na etykiecie do nich 
przymocowanej, w widoczny, wyraźnie 
czytelny i nieusuwalny sposób, lub w 
dokumencie dostępnym w języku państwa 
członkowskiego punktu sprzedaży. Dane 
szczegółowe podlegające obowiązkowemu 
etykietowaniu są łatwe do 
zidentyfikowania i nie przesłaniają ich 
żadne inne informacje. Są one 
eksponowane przy użyciu koloru, czcionki 
i w rozmiarze, które nie przesłaniają ani 
nie podkreślają żadnej części informacji, 
chyba że takie zróżnicowanie ma na celu 
zwrócenie uwagi na informacje 
ostrzegawcze.

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 14 ust. 1.
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Poprawka 105
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Specyfikacje odnoszące się do 
wymogów określonych w ust. 1 i 2 mogą 
zostać uwzględnione w kodeksach 
wspólnotowych, o których mowa w art. 26.

3. Specyfikacje odnoszące się do 
wymogów określonych w ust. 1 i 2 mogą 
zostać uwzględnione w kodeksach 
wspólnotowych, o których mowa w art. 26.
W szczególności kodeksy wskazują sposób,
w jaki obowiązkowe informacje 
podlegające etykietowaniu są 
prezentowane.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby Komisja przyjęła kodeks dobrego etykietowania zgodnie z art. 29.

Poprawka 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 
dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że uważa te 
informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa 
własności intelektualnej;

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia nabywcy na żądanie informacje 
dotyczące danych o dokładnym składzie 
ilościowym stosownie do rzeczywistej
formy użytkowej paszy. Przepis ten nie 
dotyczy materiałów paszowych 
stanowiących 2% masy mieszanki 
paszowej lub mniej, jeżeli wytwórca uważa 
te informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz może 
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uzasadnić, że ich ujawnienie naruszyłoby
jego prawa własności intelektualnej;

Or. de

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 22 dokonano po dyskusji w komisji.

Zgodnie z danymi wytwórców własność intelektualna ma istotne znaczenie w odniesieniu do 
mikroskładników, które stanowią mniej niż 2% mieszanki paszowej. Przewidziany w obecnie 
obowiązującym rozporządzeniu zakres +/- 15 % wartości pozwala wytwórcy na pewną 
elastyczność przy drukowaniu etykiet (a priori). W przypadku zapytania (a posteriori) znany 
jest dokładny skład, dlatego ta elastyczność nie jest konieczna.

Poprawka 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 
dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że uważa te 
informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa 
własności intelektualnej;

b) otwarta deklaracja dotyczy pięciu 
najistotniejszych składników paszy pod 
względem masy. Jeżeli stanowią one mniej 
niż 80% masy, otwarta deklaracja dotyczy 
tylu kolejnych składników paszy, które 
stanowią co najmniej 80% masy. Aby nie 
naruszyć prawa wytwórcy do ochrony 
własności intelektualnej, nie musi on 
podawać informacji o materiałach 
stanowiących mniej niż 3% masy pod 
warunkiem przedstawienia uzasadnionych 
dowodów. Właściwym organom 
przysługuje zawsze prawo uzyskania 
informacji o dokładnym udziale w masie 
wszystkich materiałów paszowych.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki zaproponowanej poprawce możliwe jest znalezienie praktycznych i przyjaznych dla 
konsumentów przepisów. Ochrona własności intelektualnej dotyczy mikroskładników, które 
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stanowią mniej niż 3% masy.

Poprawka 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 
dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że uważa te 
informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa 
własności intelektualnej;

b) otwarta deklaracja dotyczy czterech 
najistotniejszych składników paszy pod 
względem masy. Jeżeli stanowią one mniej 
niż 70% masy, otwarta deklaracja dotyczy 
tylu kolejnych składników paszy, które 
stanowią co najmniej 70% masy. Aby nie 
naruszyć prawa wytwórcy do ochrony 
własności intelektualnej, nie musi on 
podawać informacji o materiałach 
stanowiących mniej niż 3% masy pod 
warunkiem przedstawienia uzasadnionych 
dowodów. Właściwym organom 
przysługuje zawsze prawo uzyskania 
informacji o dokładnym udziale w masie 
wszystkich materiałów paszowych.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki zaproponowanej poprawce możliwe jest znalezienie praktycznych i przyjaznych dla 
konsumentów przepisów. Ochrona własności intelektualnej dotyczy mikroskładników, które 
stanowią mniej niż 3% masy.
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Poprawka 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 
dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że uważa te 
informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa 
własności intelektualnej;

b) otwarta deklaracja dotyczy czterech 
najistotniejszych składników paszy pod 
względem masy. Jeżeli stanowią one mniej 
niż 60% masy, otwarta deklaracja dotyczy 
tylu kolejnych składników paszy, które 
stanowią co najmniej 60% masy. Aby nie 
naruszyć prawa wytwórcy do ochrony 
własności intelektualnej, nie musi on 
podawać informacji o materiałach 
stanowiących mniej niż 3% masy pod 
warunkiem przedstawienia uzasadnionych 
dowodów. Właściwym organom 
przysługuje zawsze prawo uzyskania 
informacji o dokładnym udziale w masie 
wszystkich materiałów paszowych.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki zaproponowanej poprawce możliwe jest znalezienie praktycznych i przyjaznych dla 
konsumentów przepisów. Ochrona własności intelektualnej dotyczy mikroskładników, które 
stanowią mniej niż 3% masy.

Poprawka 110
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 
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dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że uważa te 
informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa 
własności intelektualnej;

dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że te 
informacje są szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć prawa 
własności intelektualnej określone w 
dyrektywie 2004/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozwiać obawy konsumentów co do dodatkowych informacji dotyczących składu pasz, 
wyjątek od obowiązku ujawnienia przez wytwórcę dodatkowych informacji na temat składu 
powinien być rozważany w świetle przepisów określonych w dyrektywie 2004/48/WE, a 
zwłaszcza w art. 8 dyrektywy. Takie podejście jest całkowicie zgodne z zamierzeniem Komisji, 
aby znaleźć kompromis między żądaniem konsumentów otrzymywania istotnych informacji, a 
życzeniem przedsiębiorstw, aby zachowano odpowiedni poziom ochrony specjalistycznej 
wiedzy, o czym mowa w punkcie 19 preambuły. 

Poprawka 111
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów ust. 2 lit. b) Komisja 
ustanawia przepisy wykonawcze 
określające warunki, zgodnie z 
którymi: 
- użytkownik pasz może mieć dostęp do 
dodatkowych informacji na temat 
składu oraz
- wytwórca może być zwolniony z 
obowiązku ujawniania tej informacji.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie 
nowymi elementami, przyjmowane są 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 29 ust. 4,
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zaspokoić zapotrzebowanie rolników na dodatkowe informacje dotyczące składu paszy, a 
jednocześnie zapewnić wystarczający poziom ochrony specjalistycznej wiedzy wytwórców 
pasz, praktyczne zastosowanie wymogów określonych w niniejszym artykule musi być 
uzależnione od spełnienia pewnych warunków, które zostaną przyjęte w ramach procedury 
komitologii pod kontrolą Parlamentu Europejskiego. Niniejsza poprawka jest w pełni zgodna 
z punktem 19 preambuły. 

Poprawka 112
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla celów ust. 2 lit. b) warunki 
pozwalające na zwolnienie producenta z 
obowiązku udostępnienia nabywcy 
dalszych informacji na temat składu paszy 
powinny zostać ustanowione zgodnie z 
procedurą kontroli przewidzianą w art. 29 
ust. 4.

Or. it

Uzasadnienie

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 comitatologia con lo scrutinio del Parlamento Europeo.
Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).
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Poprawka 113
Agnes Schierhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 
dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że uważa te 
informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa 
własności intelektualnej;

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia nabywcy na żądanie informacje 
dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy;

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowany przepis daje nabywcy prawo uzyskania informacji a sprzedawcy – poprzez 
zapis dotyczący zakresu +/– 15 % – dostateczną ochronę tajemnicy handlowej w odniesieniu 
do składu produktów i ich etykietowania. Prawa nabywcy nie należy jednak dalej ograniczać.
Udzielanie informacji nie powinno być uzależnione od uznania sprzedawcy. Dlatego należy 
usunąć ostatnią część zdania.

Poprawka 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 
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dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że uważa te 
informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa 
własności intelektualnej;

dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy;

Or. de

Uzasadnienie

W orzeczeniu z dn. 6 grudnia 2006 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał podawanie 
informacji o składzie ilościowym z tolerancją 15% za zgodne z prawem. Zapis dotyczący 
zakresu 15% pozostawia wytwórcy pole manewru w zakresie produkcji, a także umożliwia mu 
określanie składu w sposób nie w pełni otwarty. Ustępstwo dotyczące tolerancji 15% oraz 
jednoczesnej odmowy udzielenia informacji nie leży jednak w interesie konsumenta. Toteż 
fragment ten należy skreślić.

Poprawka 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na uzasadniony wniosek właściwe 
organy mogą przekazać konsumentom 
informacje o składzie ilościowym zgodnie 
z ust. 2 lit b), jeżeli po rozważeniu 
uzasadnionych odnośnych interesów 
wytwórców i konsumentów są zdania, że 
dalsze przekazanie informacji jest 
uzasadnione. Organ uzależnia 
ewentualnie dalsze przekazanie informacji 
od podpisania oświadczenia o zachowaniu 
poufności.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma charakter wyjaśnienia i jest wynikiem dyskusji w Komisji Rolnictwa i 
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Rozwoju Wsi oraz z Komisją.

Otwarta deklaracja materiałów paszowych musi być nadal gwarantowana przez to, że w 
przypadkach uzasadnionych podejrzeń zapewnia się dostęp do tej informacji.

Poprawka 116
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 Artykuł 19
Na etykiecie karmy dla zwierząt 
domowych należy podać bezpłatny numer 
telefonu, aby umożliwić klientom 
uzyskanie informacji wykraczających poza 
obowiązkowe dane szczegółowe 
dotyczących

Na etykiecie karmy dla zwierząt 
domowych należy podać bezpłatne środki 
uzyskania informacji (np. numer telefonu, 
adres email, adres internetowy) osoby 
odpowiedzialnej za etykietowanie danych 
szczegółowych, aby umożliwić klientom 
uzyskanie informacji wykraczających poza 
obowiązkowe dane szczegółowe 
dotyczących

Or. pl

Uzasadnienie

Darmowy numer telefonu powinien być przewidziany jako jeden z dodatkowych elementów 
pozwalających konsumentowi zasięgnąć dodatkowe informacje na temat składu produktu. 
Zwłaszcza małe i średnie firmy nie są w stanie zapewnić takiej dodatkowej usługi w 23 
oficjalnych językach, w celu przekazania ,,na poczekaniu" przez telefon informacji , na tematy
często bardzo szczegółowe. Dlatego należy zapewnić osobie odpowiedzialnej za etykietowanie 
możliwość wyboru sposobu informacji np. telefon, poczta, internet itp.

Poprawka 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na etykiecie karmy dla zwierząt Na etykiecie karmy dla zwierząt 
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domowych należy podać bezpłatny numer 
telefonu, aby umożliwić klientom 
uzyskanie informacji wykraczających poza 
obowiązkowe dane szczegółowe 
dotyczących:

domowych należy podać bezpłatne 
sposoby kontaktu (np. telefon, poczta 
elektroniczna, Internet) z osobą 
odpowiedzialną za dane szczegółowe 
podlegające etykietowaniu, aby umożliwić 
klientom uzyskanie informacji 
wykraczających poza obowiązkowe dane 
szczegółowe dotyczących:

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 118
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na etykiecie karmy dla zwierząt 
domowych należy podać bezpłatny numer 
telefonu, aby umożliwić klientom 
uzyskanie informacji wykraczających poza 
obowiązkowe dane szczegółowe 
dotyczących:

Na etykiecie karmy dla zwierząt 
domowych należy podać możliwości 
bezpłatnego kontaktu z osobą 
odpowiedzialną za dane szczegółowe 
podlegające etykietowaniu (takie jak
numer telefonu, adres elektroniczny lub 
inne sposoby komunikacji internetowej),
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aby umożliwić klientom uzyskanie 
informacji wykraczających poza 
obowiązkowe dane szczegółowe 
dotyczących:

Or. en

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje określone w lit. a) i b) muszą 
zostać udzielone pomimo prawa do 
nieujawniania danych, jeżeli są one 
istotne z gospodarczego punktu widzenia 
albo jeżeli ich ujawnienie mogłoby 
naruszyć prawo własności intelektualnej.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 120
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w lit. a) i b), 
muszą być udostępniane bez uszczerbku 
dla prawa do nieujawniania 
szczegółowych danych zarówno jeśli są 
szczególnie chronione z handlowego 
punktu widzenia jak i jeśli ich ujawnienie 
mogłoby naruszyć prawa własności 
intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

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. 
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 Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen. 

Poprawka 121
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz wymogów określonych w 
art. 15, 16, 17 i 18, pasza zawierająca 
niepożądane substancje w ilościach 
przekraczających poziom dozwolony na 
mocy dyrektywy 2002/32/WE jest 
etykietowana jako „pasza zawierająca 
nadmierny(-e) poziom(-y) ... (oznaczenie 
niepożądanej(-ych) substancji zgodnie z
załącznikiem I do dyrektywy 
2002/32/WE), przeznaczona wyłącznie dla 
zatwierdzonych zakładów 
detoksykacyjnych”. Zatwierdzanie 
wspomnianych zakładów dokonywane jest 
w oparciu o art. 10 ust. 2 lub 3 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005.

1. Oprócz wymogów określonych w art. 
15, 16, 17 i 18 pasze, w przypadku których 
nie istnieją prawne specyfikacje 
europejskie zebrane w załączniku VI a, są 
etykietowane zgodnie z wymogami 
określonymi w tymże załączniku.

Or. es

Uzasadnienie

Dla normalnego przestrzegania standardów bezpieczeństwa żywności konieczne jest 
zapewnienie, że wszystkie produkty uważane za pasze przestrzegają przepisów dotyczących 
żywności. Ograniczenie zawarte w art. 20 dla produktów, które przekraczają maksymalne 
pułapy dla substancji niepożądanych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE może oznaczać 
nieprzestrzeganie minimalnych wymogów bezpieczeństwa żywności, dlatego w przyszłości 
produkty te mogą być regulowane za pomocą innej podstawy prawnej niż dyrektywa 
2002/32/WE.
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Poprawka 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz wymogów określonych w 
art. 15, 16, 17 i 18, pasza zawierająca 
niepożądane substancje w ilościach 
przekraczających poziom dozwolony na 
mocy dyrektywy 2002/32/WE jest 
etykietowana jako „pasza zawierająca 
nadmierny(-e) poziom(-y) ... (oznaczenie 
niepożądanej(-ych) substancji zgodnie z 
załącznikiem I do dyrektywy 
2002/32/WE), przeznaczona wyłącznie dla 
zatwierdzonych zakładów 
detoksykacyjnych”. Zatwierdzanie 
wspomnianych zakładów dokonywane jest 
w oparciu o art. 10 ust. 2 lub 3 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005.

1. Oprócz wymogów określonych w 
art. 15, 16, 17 i 18, w odniesieniu do 
paszy, która nie odpowiada przepisom 
określonym w załączniku VI a, należy 
przewidzieć elementy etykietowania 
wyszczególnione w załączniku VI a.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy skażenie ma zostać 2. Komisja może dokonać zmian w 
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zmniejszone lub wyeliminowane za 
pomocą czyszczenia, skażona pasza jest 
dodatkowo etykietowana jako: „pasza 
zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... 
(oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
2002/32/WE), do zastosowania w 
charakterze paszy wyłącznie po 
odpowiednim oczyszczeniu”.

załączniku VI a, aby przez to dostosować 
go do postępu w dziedzinie prawa 
mającego na celu opracowanie 
standardów.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 124
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy skażenie ma zostać 
zmniejszone lub wyeliminowane za 
pomocą czyszczenia, skażona pasza jest 
dodatkowo etykietowana jako: „pasza 
zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... 
(oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
2002/32/WE), do zastosowania w 
charakterze paszy wyłącznie po 
odpowiednim oczyszczeniu”.

2. Komisja może wprowadzić poprawki do 
załącznika VIa, aby przystosować go do 
wymogów prawnych, w przypadku gdy te 
ustanawiają nowe standardowe normy.

Or. es
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Uzasadnienie

Dla normalnego przestrzegania standardów bezpieczeństwa żywności konieczne jest 
zapewnienie, że wszystkie produkty uważane za pasze przestrzegają przepisów dotyczących 
żywności. Ograniczenie zawarte w art. 20 dla produktów, które przekraczają maksymalne 
pułapy dla substancji niepożądanych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE może oznaczać 
nieprzestrzeganie minimalnych wymogów bezpieczeństwa żywności, dlatego w przyszłości 
produkty te mogą być regulowane za pomocą innej podstawy prawnej niż dyrektywa 
2002/32/WE.

Poprawka 125
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, określone w art. 15 
lit. c), d) i e) oraz w art. 16 ust. 2 nie są 
wymagane w sytuacji, gdy przed każdą 
transakcją nabywca oświadczył na piśmie, 
że nie wymaga wspomnianych informacji. 
Transakcja może obejmować pewną liczbę 
przesyłek.

1. Dane szczegółowe, określone w art. 15 
lit. c) i d) oraz w art. 16 ust. 2 nie są 
wymagane w sytuacji, gdy przed każdą 
transakcją nabywca oświadczył na piśmie, 
że nie wymaga wspomnianych informacji. 
Transakcja może obejmować pewną liczbę 
przesyłek.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo nie powinno obejmować art. 15 lit. e). Użytkownik pasz potrzebuje informacji 
dotyczących ilości netto wyrażonej w jednostkach masy w przypadku produktów stałych oraz 
w jednostkach masy lub objętości w przypadku produktów płynnych.

Poprawka 126
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005, dane 

3. Bez uszczerbku dla załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005, dane 
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szczegółowe określone w art. 15 lit. c), d) i
e) oraz art. 16 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia nie są obowiązkowe w 
odniesieniu do materiałów paszowych, 
które nie zawierają dodatków paszowych, z 
wyjątkiem środków konserwujących lub 
dodatków do kiszonki, i które są 
produkowane i dostarczane przez podmiot 
działający na rynku pasz zgodnie z art. 5 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 
użytkownikowi pasz w ramach produkcji 
pierwotnej do zastosowania w obrębie jego 
własnego gospodarstwa.

szczegółowe określone w art. 15 lit. c) i d) 
oraz art. 16 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia nie są obowiązkowe w 
odniesieniu do materiałów paszowych, 
które nie zawierają dodatków paszowych, z 
wyjątkiem środków konserwujących lub 
dodatków do kiszonki, i które są 
produkowane i dostarczane przez podmiot 
działający na rynku pasz zgodnie z art. 5 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 
użytkownikowi pasz w ramach produkcji 
pierwotnej do zastosowania w obrębie jego 
własnego gospodarstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo nie powinno obejmować art. 15 lit. e). Użytkownik pasz potrzebuje informacji 
dotyczących ilości netto wyrażonej w jednostkach masy w przypadku produktów stałych oraz 
w jednostkach masy lub objętości w przypadku produktów płynnych.

Poprawka 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W odniesieniu do ilości karmy dla 
zwierząt domowych nieprzekraczających 
dziennego zapotrzebowania 
odpowiedniego gatunku zwierzęcia,
sprzedawanej w opakowaniach 
zawierających pewną liczbę pojemników, 
dane szczegółowe określone w art. 15 
lit. b), c) i f) oraz art. 17 ust. 1 lit. c), e) i f) 
mogą być podane wyłącznie na 
opakowaniu, zamiast na każdym z 
pojemników.

7. W odniesieniu do ilości karmy dla 
zwierząt domowych sprzedawanej w 
opakowaniach zawierających pewną liczbę 
pojemników, dane szczegółowe określone 
w art. 15 lit. b), c) i f) oraz art. 17 ust. 1 
lit. b), c), e) i f) mogą być podane 
wyłącznie na opakowaniu zewnętrznym, 
zamiast na każdym z pojemników.

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 128
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W odniesieniu do ilości karmy dla 
zwierząt domowych nieprzekraczających 
dziennego zapotrzebowania 
odpowiedniego gatunku zwierzęcia,
sprzedawanej w opakowaniach 
zawierających pewną liczbę pojemników, 
dane szczegółowe określone w art. 15 
lit. b), c) i f) oraz art. 17 ust. 1 lit. c), e) i f) 

7. W odniesieniu do ilości karmy dla 
zwierząt domowych sprzedawanej w 
opakowaniach zawierających pewną liczbę 
pojemników, dane szczegółowe określone 
w art. 15 lit. b), c) i f) oraz art. 17 ust. 1 
lit. b), c), e) i f) mogą być podane 
wyłącznie na zewnętrznym opakowaniu, 
zamiast na każdym z pojemników.
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mogą być podane wyłącznie na 
opakowaniu, zamiast na każdym z 
pojemników.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Przepisy zawarte w art. 15 lit. e), f), g) 
oraz w art. 16 ust. 1 i 2 nie są konieczne, 
kiedy wilgotność produktów ubocznych 
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pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 
przetwarzanych w rolnictwie i przemyśle 
wynosi powyżej 50%.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa 96/25/WE wyłącza z obowiązku etykietowania pasze o wysokiej 
zawartości wody (art. 6 ust. 3 lit. b) np. produkty uboczne procesu przetwarzania buraków,
mokre młóto, drożdże oraz produkty uboczne procesu przetwarzania ziemniaków itp.

Przed uzyskaniem wyników analizy rozpocząłby się proces rozkładu tego rodzaju pasz o 
wysokiej zawartości wody i zepsułyby się one. Takie pasze cieszą się dużym zainteresowaniem 
użytkowników. Dalsze szczegóły, takie jak rodzaj paszy i nazwa handlowa, nie są w związku z 
tym istotne.

Poprawka 130
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz wymogów dotyczących 
obowiązkowego etykietowania, 
etykietowanie mieszanek paszowych może 
również obejmować dane szczegółowe 
podlegające dobrowolnemu etykietowaniu, 
pod warunkiem, że przestrzegane są zasady 
ogólne określone w art. 11.

1. Oprócz wymogów dotyczących 
obowiązkowego etykietowania, 
etykietowanie mieszanek paszowych może 
również obejmować dane szczegółowe 
podlegające dobrowolnemu etykietowaniu, 
pod warunkiem że przestrzegane są zasady 
ogólne określone w art. 11 i że dane te 
podlegają poświadczeniu ze strony organu 
kontrolnego.

Or. it
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Poprawka 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz wymogów dotyczących 
obowiązkowego etykietowania, 
etykietowanie mieszanek paszowych może 
również obejmować dane szczegółowe 
podlegające dobrowolnemu etykietowaniu, 
pod warunkiem, że przestrzegane są zasady 
ogólne określone w art. 11.

1. Oprócz wymogów dotyczących 
obowiązkowego etykietowania, 
etykietowanie mieszanek paszowych może 
również obejmować dane szczegółowe 
podlegające dobrowolnemu etykietowaniu 
w ramach obowiązkowych informacji 
wymaganych zgodnie z art. 14, pod 
warunkiem, że przestrzegane są zasady 
ogólne określone w art. 11.

Or. de

Uzasadnienie

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

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

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

Poprawka 132
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz wymogów dotyczących 
obowiązkowego etykietowania, 

1. Oprócz wymogów dotyczących 
obowiązkowego etykietowania, 
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etykietowanie mieszanek paszowych może 
również obejmować dane szczegółowe 
podlegające dobrowolnemu etykietowaniu, 
pod warunkiem, że przestrzegane są zasady 
ogólne określone w art. 11.

etykietowanie mieszanek paszowych może 
również obejmować, w ramach 
obowiązkowych zgłoszeń wymaganych w 
art. 14, dane szczegółowe podlegające 
dobrowolnemu etykietowaniu, pod 
warunkiem, że przestrzegane są zasady 
ogólne określone w art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 133
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz wymogów dotyczących 
obowiązkowego etykietowania, 
etykietowanie mieszanek paszowych może 
również obejmować dane szczegółowe 
podlegające dobrowolnemu etykietowaniu, 
pod warunkiem, że przestrzegane są zasady 
ogólne określone w art. 11.

1. Oprócz wymogów dotyczących 
obowiązkowego etykietowania, 
etykietowanie materiałów paszowych lub
mieszanek paszowych może również 
obejmować dane szczegółowe podlegające 
dobrowolnemu etykietowaniu, pod 
warunkiem, że przestrzegane są zasady 
ogólne określone w art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe informacje powinny obejmować surowe materiały i nie powinny być ograniczone 
tylko do mieszanek paszowych; ponadto informacje nie powinny podlegać restrykcjom i 
ograniczeniom oraz powinny być zrozumiałe.
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Poprawka 134
Agnes Schierhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dodatkowe etykietowanie dobrowolne 
może obejmować jedynie następujące dane 
szczegółowe:

2. Dodatkowe etykietowanie dobrowolne 
może obejmować w szczególności
następujące dane szczegółowe:

Or. de

Uzasadnienie

Spis informacji fakultatywnych nie powinien być listą zamkniętą. Niewymienione w spisie 
informacje, które nie są niezgodne z zakazem wprowadzania w błąd (art. 22 ust. 1 i w 
powiązaniu z art. 11), powinny być dozwolone.

Poprawka 135
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dodatkowe etykietowanie dobrowolne 
może obejmować jedynie następujące dane 
szczegółowe:

2. Dodatkowe etykietowanie dobrowolne 
może obejmować następujące dane 
szczegółowe:

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe informacje powinny obejmować surowe materiały i nie powinny być ograniczone 
tylko do mieszanek paszowych; ponadto informacje nie powinny podlegać restrykcjom i 
ograniczeniom oraz powinny być zrozumiałe.
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Poprawka 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Informacje dotyczące strawnej skrobi i 
białka surowego;

Or. de

Uzasadnienie

Wytwórca może umieszczać te istotne dla użytkownika informacje.

Poprawka 137
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) obecność/brak danej substancji;

Or. it

Poprawka 138
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) odsetek wagowy poszczególnych 
materiałów paszowych.

Or. it
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Poprawka 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a Wytwórca wykorzystujący materiał 
paszowy, który dotychczas nie był 
wymieniony w katalogu, musi złożyć 
wniosek o wpisanie tego materiału do 
katalogu zgodnie z art. 27 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 25 dokonano po dyskusji z Komisją.
Katalog nie stanowi urzędowej listy materiałów dopuszczalnych, lecz tworzony jest przez 
sektor na własną odpowiedzialność. Nowy materiał paszowy stosowany przez wytwórcę musi 
zostać wpisany do katalogu za zgodą podmiotów rynkowych oraz odpowiednich organów.

Poprawka 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 –– ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza katalog, projekty 
kodeksów oraz projekty zmian do nich 
zgodnie z procedurą określoną w art. 29 
ust. 2, o ile spełnione są następujące 
warunki:

Zgodnie z ust. 1 autorzy przedkładają 
Komisji oraz komitetowi określonemu w 
art. 29 ust. 1 katalog, kodeksy oraz zmiany 
do nich.
Po przeprowadzeniu procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą 
Komisja może odrzucić katalog, kodeksy 
oraz zmiany do nich, jeżeli m. in. nie są 
spełnione następujące warunki:

Or. de
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Uzasadnienie

Zmian w poprawce 28 dokonano po dyskusji w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z 
Komisją.
Sektor tworzy katalog i kodeksy na własną odpowiedzialność. W celu uproszczenia procedury 
proponowane zatwierdzenie należy zastąpić zwykłym powiadomieniem z możliwością 
sprzeciwu ze strony Komisji. Kontrolę parlamentarną można zagwarantować poprzez 
zastosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – część wprowadzająca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 
wprowadza się następujące zmiany:

Or. de

Poprawka 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 2 ust. 2 dodaje się następujące 
litery w brzmieniu:
o) „Etykietowanie”: określanie danej 
paszy za pomocą wszelkiego rodzaju 
wyrazów, danych szczegółowych, znaków 
towarowych, nazw marek, ilustracji lub 
symboli, poprzez umieszczenie tych 
informacji na wszelkiego rodzaju 
środkach przekazu, takich jak 
opakowanie, pojemnik, ogłoszenie, 
etykieta, dokument, pierścień, obwódka 
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lub Internet, odnoszących się do 
przedmiotowej paszy lub jej 
towarzyszących;
p) „Etykieta”: dowolna etykietka, marka, 
oznakowanie, ilustracja lub inny opis, 
zapisana, wydrukowana, utworzona za 
pomocą szablonu, oznakowana, 
naniesiona w formie pieczęci, wytłoczona, 
odciśnięta na pojemniku paszy lub do 
niego przymocowana, lub też dowolny 
nośnik danych, odnoszący się do 
przedmiotowej paszy lub jej towarzyszący;

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 16 rozporządzenia (WE) 
nr 1831/2003 wprowadza się następujące 
zmiany:

W art. 16 wprowadza się następujące 
zmiany:

(1) W ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

(1) W ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:
(-a) Zdanie wprowadzające otrzymuje 
brzmienie:
„1. Żadna osoba nie może wprowadzać do 
obrotu dodatku paszowego lub premiksu 
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dodatków bez udostępnienia przez 
mającego siedzibę na terenie Wspólnoty 
producenta, pakującego, importera, 
sprzedawcę lub dystrybutora podmiotowi 
działającemu na rynku pasz 
następujących informacji dotyczących 
etykietowania:”

a) Litera d) otrzymuje następujące 
brzmienie:

a) Litera d) otrzymuje następujące 
brzmienie:

„d) w stosownym przypadku, numer 
identyfikacyjny zakładu wytwarzającego 
lub wprowadzającego na rynek dodatek 
paszowy lub premiks na podstawie art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady*;

„d) w stosownym przypadku, numer 
identyfikacyjny zakładu wprowadzającego 
na rynek dodatek paszowy lub premiks 
oraz odpowiedzialnego za informacje 
dotyczące etykietowania na podstawie 
art. 10 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady*;

---------------------------------------- ----------------------------------------
* Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1”.; * Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1”.;
(b) Dodaje się następujący akapit: (b) Dodaje się następujący akapit:
„W przypadku premiksów, lit. b), d), e) i g) 
nie mają zastosowania do wprowadzonych 
dodatków paszowych”.

„W przypadku premiksów, lit. b), d), e) i g) 
mają zastosowanie jedynie do premiksów, 
a nie do każdego wprowadzonego dodatku 
paszowego”.

Or. de

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia nr 1831/2003 dotyczących 
etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza 
niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane.

Poprawka 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ustęp 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:

(2) Ustęp 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„3. Oprócz informacji określonych w 
ust. 1, opakowanie lub pojemnik dodatku 

„3. Oprócz informacji określonych w 
ust. 1, podmiotowi działającemu na rynku 
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należącego do grupy funkcjonalnej 
określonej w załączniku III, lub premiksu 
zawierającego dodatek należący do grupy 
funkcjonalnej określonej w załączniku III, 
muszą być opatrzone informacjami, 
wskazanymi w tym załączniku, w 
widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny 
sposób”.

pasz nabywającemu ten produkt 
udostępnia się zgodnie z niniejszym 
załącznikiem dane szczegółowe 
umieszczane na etykiecie dodatku 
należącego do grupy funkcjonalnej 
określonej w załączniku III, lub premiksu 
zawierającego dodatek należący do grupy 
funkcjonalnej określonej w załączniku III”.
Oprócz danych szczegółowych 
podlegających obowiązkowemu 
etykietowaniu w przypadku dodatków 
paszowych i premiksów można 
dobrowolnie umieszczać również inne 
informacje, o ile przestrzegane są ogólne 
zasady zgodne z art. 11 i 13 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr .../... [w 
sprawie wprowadzania do obrotu i 
stosowania pasz].
Zamiast nazwy grupy funkcjonalnej 
można użyć skrótu.”

Or. de

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia nr 1831/2003 dotyczących 
etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza 
niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane.

Poprawka 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ustęp 4 otrzymuje następujące 
brzmienie:

(3) Ustęp 4 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„4. W przypadku premiksów, na etykiecie 
figuruje wyraz „PREMIKS” (wielkimi 
literami), jak również wskazane są nośniki, 
w przypadku materiałów paszowych,

„4. W przypadku premiksów, na etykiecie 
figuruje wyraz „PREMIKS” (wielkimi 
literami), jak również wskazane są nośniki 
zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. e) 
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zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. e) 
rozporządzenia (WE) nr .../... Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie 
wprowadzania na rynek i stosowania 
pasz]*. “

rozporządzenia (WE) nr .../... Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie 
wprowadzania na rynek i stosowania 
pasz]*. “

Or. de

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia nr 1831/2003 dotyczących 
etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza 
niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane.

Poprawka 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Dodaje się następujący ustęp 4a: 
„Komisja proponuje sporządzenie 
wspólnotowego kodeksu dobrej praktyki 
etykietowania. Obejmuje ona cały zakres 
stosowania etykietowania. Kodeks wspiera 
poprawę odpowiedniości etykietowania na 
wszystkich etapach wprowadzania 
produktu do obrotu.
Procedura określona w art. 16a jest 
stosowana w odniesieniu do tworzenia 
kodeksów oraz do wprowadzania w nich 
ewentualnych zmian.”

Or. de

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia nr 1831/2003 dotyczących 
etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza 
niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane.
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Poprawka 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Artykuł 16 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodaje się art. 16a w brzmieniu:

"Artykuł 16a
Utworzenie katalogu i kodeksów

1. Komisja gwarantuje opracowanie 
kodeksu i dokonywanie w nim zmian:
a) w porozumieniu ze wszystkimi 
odpowiednimi przedstawicielami 
europejskiego sektora paszowego oraz 
innymi zainteresowanymi stronami, 
takimi jak użytkownicy pasz;
b) we współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich oraz, w stosownych 
przypadkach, z Urzędem;
c) przy uwzględnieniu odpowiednich 
doświadczeń wynikających z opinii 
wydanych przez Urząd oraz rozwoju 
wiedzy naukowej lub technicznej.
2. Komisja zatwierdza katalog, projekty 
kodeksów oraz projekty zmian do nich 
zgodnie z procedurą określoną w art. 22 
ust. 2, o ile spełnione są następujące 
warunki:
a) zostały one opracowane zgodnie z 
ust. 1;
b) ich treść można wykorzystać na całym 
obszarze Wspólnoty w sektorach, do 
których się odnoszą;
c) są odpowiednie, aby osiągnąć 
odpowiednie cele.
3. Komisja publikuje tytuły i odniesienia 
do katalogu i kodeksów w serii C 
Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej.”



AM\735898PL.doc 87/102 PE409.724v01-00

PL

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po 
upływie dwunastu miesięcy od daty jego 
opublikowania.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po 
upływie dwunastu miesięcy od daty jego 
wejścia w życie; w przypadku pasz dla 
zwierząt nieprzeznaczonych jednak do 
produkcji żywności, które to pasze 
wprowadza się po raz pierwszy do obrotu 
trzydzieści szeć miesięcy po 
opublikowaniu niniejszego 
rozporządzenia, stosuje się środki zgodne 
z art. 17 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

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

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der 
Stückgrößendegression in großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger 
Vergeudung derartiger Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die 
aus umweltpolitischen Gründen vermieden werden sollte.
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Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

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

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

Poprawka 149
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do zwierząt niewykorzystywanych do 
produkcji żywności i po raz pierwszy 
wprowadzanych na rynek niniejsze 
rozporządzenie jest stosowane po upływie 
trzydziestu sześciu miesięcy od daty 
opublikowania środków, o których mowa 
w art. 17 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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. 
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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.

Poprawka 150
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
[dwudziestego dnia] po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Niniejsze 
rozporządzenie stosuje się po upływie 
dwunastu miesięcy od daty jego
opublikowania.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
[dwudziestego dnia] po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się po 
upływie dwunastu miesięcy od daty jego
opublikowania; jednakże w stosunku do 
pasz dla zwierząt niewykorzystywanych do 
produkcji żywności okres przejściowy 
obejmuje 36 miesięcy od daty publikacji, 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 
17 (3).

Or. pl

Uzasadnienie

Mając na względzie długi termin przydatności do spożycia karmy dla zwierząt domowych (np. 
karma w puszkach zachowuje przydatność do spożycia 24 miesięcy, karma rybna nawet 5 lat) 
zaproponowany przez Komisję 12-miesięczny okres przejściowy będzie nierealny do 
spełnienia.
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Poprawka 151
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiały paszowe muszą być, zgodnie z 
dobrymi praktykami wytwarzania
ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 
183/2005, wolne od zanieczyszczeń
chemicznych wynikających z ich procesu 
wytwórczego i pomocy przetwórczych, o
ile w katalogu określonym w art. 25 nie 
została ustalona szczególna maksymalna 
zawartość.

skreślony

Or. pl

Poprawka 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiały paszowe muszą być, zgodnie z 
dobrymi praktykami wytwarzania 
ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) 
nr 183/2005, wolne od zanieczyszczeń 
chemicznych wynikających z ich procesu 
wytwórczego i pomocy przetwórczych, o 
ile w katalogu określonym w art. 25 nie 
została ustalona szczególna maksymalna 
zawartość.

1. Materiały paszowe muszą być, zgodnie z 
dobrymi praktykami wytwarzania 
ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) 
nr 183/2005, wolne od pomocy 
przetwórczych, o ile w katalogu 
określonym w art. 25 nie została ustalona 
szczególna maksymalna zawartość.

Or. de

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 31 dokonano po dyskusji w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z 
Komisją.
Należy umożliwić określanie w katalogu maksymalnych wartości technicznych, których nie 
można uniknąć. Zanieczyszczenia chemiczne mogą jednak mieć wielkie znaczenia dla 
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bezpieczeństwa żywności i należy je ująć w tekście legislacyjnym lub zgodnie z dyrektywą 
2002/32/WE.

Poprawka 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiały paszowe muszą być, zgodnie 
z dobrymi praktykami wytwarzania 
ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) 
nr 183/2005, wolne od zanieczyszczeń 
chemicznych wynikających z ich procesu 
wytwórczego i pomocy przetwórczych, o 
ile w katalogu określonym w art. 25 nie 
została ustalona szczególna maksymalna 
zawartość.

1. O ile umożliwiają to dobre praktyki 
wytwarzania ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 183/2005, 
materiały paszowe muszą być wolne od 
zanieczyszczeń chemicznych 
wynikających z ich procesu wytwórczego i 
pomocy przetwórczych, o ile w katalogu 
określonym w art. 25 nie została ustalona 
szczególna maksymalna zawartość.

Or. de

Uzasadnienie

Ustalenia techniczne dotyczące zanieczyszczeń powinny być zgodne z definicją pomocy 
przetwórczych, tak jak określa to rozporządzenie nr 1881/2003. W praktyce niemożliwe jest 
zagwarantowanie zerowego poziomu zanieczyszczeń. Wykracza to zatem poza wymogi 
ustanowione w obowiązującej dyrektywie 96/25/WE.

Poprawka 154
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 6 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 14 % w przypadku pozostałych pasz. – 14 % w przypadku pozostałych 
mieszanek paszowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Zawartość wilgoci ma znaczenie w przypadku mieszanek paszowych, a nie w przypadku pasz. 
Jeżeli wymóg umieszczania na etykiecie zawartości wilgoci przekraczającej 14% zostanie 
zastosowany do pasz spowoduje to dodatkowe obciążenie rolników zobowiązanych do 
dostarczania takich informacji w przypadku zebranych produktów rolnych (pełne ziarna, 
takie jak ziarna zbóż, rośliny strączkowe lub rzepak). Jest to technicznie niewykonalne. 
Proponowana poprawka używa sformułowania zastosowanego w części A ust. 2 ostatni 
podpunkt obowiązującej obecnie dyrektywy 79/373/ z 2 kwietnia w sprawie obrotu 
mieszankami paszowymi.

Poprawka 155
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa

Wykaz materiałów zakazanych w obrocie i 
stosowaniu w żywieniu zwierząt zgodnie z 

art. 6 ust. 2
Następujące materiały są zakazane w 
obrocie i stosowaniu w żywieniu zwierząt:
(1) kał, mocz jak również oddzielona treść 
trawienna otrzymana z opróżnienia lub 
usuwania układu pokarmowego, 
niezależnie od formy, przetwarzania lub 
domieszki;
(2) skóra wyprawiona oraz odpady
skórzane;
(3) ziarna i materiał rozmnożeniowy 
roślin, które po zebraniu zostały poddane 
szczególnemu przetworzeniu przy użyciu 
środków ochrony roślin ze względu na 
swoje przeznaczenie (rozmnażanie) oraz 
wszelkie otrzymane z nich produkty 
uboczne;
(4) drewno, trociny oraz inne materiały 
otrzymane z drewna poddawanego 
działaniu środków konserwujących 
określonych w załączniku V do dyrektywy 
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z 16 lutego 1998 r. dotyczącej 
wprowadzania do obrotu produktów 
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biobójczych1.
(5) wszystkie odpady pochodzące z 
różnych faz oczyszczania ścieków 
komunalnych, bytowych czy 
przemysłowych określone w art. 2 
dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 
1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych2, bez względu na 
jakiekolwiek dalsze przetwarzanie tych 
odpadów i ich pochodzenie3.
(6) stałe odpady komunalne, takie jak 
odpady z gospodarstwa domowego;
(7) opakowania lub części opakowań po 
zużytych produktach pochodzących z 
przemysłu rolno-spożywczego.
1  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.
2  Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 6.2. Wykaz ten jest analogiczny z obowiązującym wykazem zakazanych 
materiałów znajdującym się w decyzji 2004/217.

Poprawka 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK II a

Wykaz materiałów, którymi obrót oraz 
których stosowanie w żywieniu zwierząt są 

zakazane

Zabrania się wprowadzania do obrotu lub 
stosowania jako paszy następujących 
materiałów:
1. kału, moczu oraz oddzielonej treści 
żołądkowej niezależnie od formy, 
przetwarzania lub domieszki;
2. skóry wyprawionej oraz odpadów 
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skórzanych;
3. drewna, łącznie z trocinami lub innymi 
materiałami z drewna poddawanego 
działaniu środków konserwujących, 
określonych w załączniku V do dyrektywy 
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady;
4. wszelkich odpadów ze ścieków 
komunalnych, bytowych i przemysłowych 
określonych w art. 2 dyrektywy 
91/271/WE Rady;
5. odpadów komunalnych, takich jak 
odpady bytowe;
6. opakowań oraz części opakowań po 
zużytych produktach pochodzących z 
przemysłu rolno-spożywczego.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 6 ust. 2. Wykaz ten odpowiada aktualnemu spisowi zakazanych 
materiałów zawartemu w decyzji 2004/217.

Poprawka 157
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Następujące dodatki są wyszczególnione 
z podaniem ich nazwy, dodanej ilości,
numeru identyfikacyjnego oraz 
odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, 
na przykład określonej w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub 
kategorii w przypadku „kokcydiostatyków 
i histomonostatyków”:

1. Następujące dodatki są wyszczególnione 
z podaniem ich nazwy lub numeru 
identyfikacyjnego, dodanej ilości, oraz 
odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, 
na przykład określonej w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub 
kategorii w przypadku „kokcydiostatyków 
i histomonostatyków”:

Or. es
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Uzasadnienie

Dodatek do żywności może zostać w pełni zidentyfikowany poprzez podanie jego nazwy lub 
numeru identyfikacyjnego. Umieszczanie obu informacji na etykiecie, a tym samym jej 
przeładowanie, jest niepotrzebne.

Poprawka 158
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Następujące dodatki są wyszczególnione 
z podaniem ich nazwy, dodanej ilości,
numeru identyfikacyjnego oraz 
odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, 
na przykład określonej w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub 
kategorii w przypadku „kokcydiostatyków 
i histomonostatyków”:

1. Następujące dodatki są wyszczególnione 
z podaniem ich nazwy lub numeru 
identyfikacyjnego, dodanej ilości oraz 
odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, 
na przykład określonej w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub 
kategorii w przypadku „kokcydiostatyków 
i histomonostatyków”:

Or. it

Uzasadnienie

Dodatek paszowy może zostać równie dobrze zidentyfikowany za pomocą nazwy, jak i numeru 
identyfikacyjnego. Podawanie na etykiecie jednego i drugiego nic nie wnosi i stanowi 
niepotrzebne przeciążenie etykiety informacjami.

Poprawka 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Następujące dodatki są wyszczególnione 
z podaniem ich nazwy, dodanej ilości,
numeru identyfikacyjnego oraz 
odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, 
na przykład określonej w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub 

1. Następujące dodatki są wyszczególnione 
z podaniem ich nazwy lub numeru 
identyfikacyjnego, dodanej ilości oraz 
odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, 
na przykład określonej w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) 1831/2003, lub 
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kategorii w przypadku „kokcydiostatyków 
i histomonostatyków”:

kategorii w przypadku „kokcydiostatyków 
i histomonostatyków”:

Or. de

Uzasadnienie

Dodatek paszowy można zidentyfikować całkowicie i łatwo na podstawie jego nazwy lub 
numeru identyfikacyjnego. Konieczność określania obu tych elementów identyfikacyjnych jest 
zbędna i niepotrzebnie przeciąża etykietę informacjami.

Poprawka 160
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Rozdział I - punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 w 
przypadku dodatków paszowych nazwę 
dodatku można zastąpić nazwą substancji 
czynnej.

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku dodatków paszowych istotną informacją potrzebną rolnikom jest raczej nazwa 
substancji czynnej (np. miedź lub witamina D) niż nazwa dodatku (np. chelat miedziowo-
aminokwasowy lub hydroksycholekalcyferol). Ma to znaczenie przede wszystkim dlatego, że 
celem wniosku Komisji jest podawanie konsumentom sensownych informacji.

Poprawka 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Rozdział I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Następujące dodatki są 
wyszczególnione z podaniem ich nazwy 
i/lub numeru identyfikacyjnego, dodanej 

1. Dodatki grup funkcjonalnych 
„konserwanty”, „barwniki”, 
„przeciwutleniacze”, „witaminy, 
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ilości oraz odpowiedniej nazwy grupy 
funkcjonalnej, na przykład określonej w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) 
1831/2003, lub kategorii w przypadku 
„kokcydiostatyków i histomonostatyków”:

prowitaminy i chemicznie dobrze 
zdefiniowane substancje o podobnym 
działaniu” oraz „mieszanki pierwiastków 
śladowych” określone w załączniku I 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
etykietuje się w następujący sposób:
„Zawiera dopuszczone przez UE 
konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, 
witaminy i pierwiastki śladowe”, jeżeli jest 
to niezbędne.

a) dodatki w przypadku, gdy określona jest 
maksymalna zawartość,
b) dodatki należące do kategorii „dodatki 
zootechniczne” oraz „kokcydiostatyki i 
histomonostatyki”,
c) dodatki należące do grupy 
funkcjonalnej „mocznik i jego pochodne” 
w kategorii „dodatki dietetyczne” zgodnie 
z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) 
nr 1831/2003.
2. Dodatki paszowe niewymienione w 
ust. 1 mogą być dobrowolnie podane w 
takiej samej postaci kompletnej lub 
częściowej.

2. Grupy funkcjonalne dodatków 
paszowych niewymienione w ust. 1 mogą 
być podane dobrowolnie.

3. Jeżeli dietetyczny dodatek paszowy 
określony w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 jest 
etykietowany dobrowolnie, należy określić 
jego poziom wprowadzania.

3. Jeżeli na etykiecie wymieniony jest 
konkretnie co najmniej jeden dodatek, 
należy podać, czy ich zawartość jest 
zgodna z kodeksem wprowadzonym na 
podstawie art. 26 niniejszego 
rozporządzenia.

4. Jeżeli dodatek należy do więcej niż 
jednej grupy funkcjonalnej, podaje się 
grupę odpowiednią dla jego zasadniczej 
funkcji w przypadku przedmiotowej paszy.

4. Zgodnie z art. 19 niniejszego 
rozporządzenia konsumentowi należy 
udzielić na żądanie informacji na temat 
innych zastosowanych dodatków.
4a. Osoba odpowiedzialna za szczegółowe 
dane podlegające obowiązkowemu 
etykietowaniu musi niezwłocznie 
udostępnić na żądanie właściwego organu 
wszystkie informacje o wszystkich 
dodatkach stosowanych w pożywieniu dla 
zwierząt domowych.

Or. de

Uzasadnienie

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

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

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

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

Poprawka 162
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Następujące dodatki są wyszczególnione 
z podaniem ich nazwy i/lub numeru 
identyfikacyjnego, dodanej ilości oraz 
odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, 
na przykład określonej w załączniku I do
rozporządzenia (WE) 1831/2003, lub 
kategorii w przypadku „kokcydiostatyków 
i histomonostatyków”: 

1. Dodatki należące do grup 
funkcjonalnych „środki konserwujące”, 
„przeciwutleniacze”, „barwniki”, 
„witaminy, prowitaminy i ściśle określone 
chemiczne substancje o podobnym 
działaniu” oraz „związki chemiczne 
pierwiastków śladowych” określone w 
załączniku I rozporządzenia (WE) 
1831/2003 będą oznaczane w następujący 
sposób: odpowiednio „Zawiera 
dopuszczalne w UE środki 
konserwujące/przeciwutleniacze/barwniki/
witaminy/pierwiastki śladowe”. 

a) dodatki w przypadku, gdy określona jest 
maksymalna zawartość,
b) dodatki należące do kategorii „dodatki 
zootechniczne” oraz „kokcydiostatyki i 
histomonostatyki”, 
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c) dodatki należące do grupy 
funkcjonalnej „mocznik i jego pochodne” 
w kategorii „dodatki dietetyczne” zgodnie 
z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) 
nr 1831/2003.
2. Dodatki paszowe niewymienione w 
ust. 1 mogą być dobrowolnie podane w 
takiej samej postaci kompletnej lub 
częściowej.

2. Grupy funkcjonalne dodatków 
paszowych niewymienione w ust. 1 mogą 
być dobrowolnie podane.

3. Jeżeli dietetyczny dodatek paszowy 
określony w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 jest 
etykietowany dobrowolnie, należy określić
jego poziom wprowadzania.

3. Jeżeli na etykiecie szczególna uwaga 
została zwrócona na jeden lub kilka 
dodatków, jego ilość jest zgłaszana 
zgodnie z kodeksem dobrej praktyki, o 
którym mowa w art. 26. 

4. Jeżeli dodatek należy do więcej niż 
jednej grupy funkcjonalnej, podaje się 
grupę odpowiednią dla jego zasadniczej 
funkcji w przypadku przedmiotowej paszy.

4. Pozostałe dodatki są ujawniane na 
żądanie konsumenta zgodnie z art. 19. 

4a. Osoba odpowiedzialna za dane 
szczegółowe podlegające etykietowaniu 
musi, na żądanie, natychmiast dostarczyć 
właściwemu organowi wyczerpujące 
informacje dotyczące wszystkich dodatków 
dodanych do karmy dla zwierząt 
domowych.

Or. en

Uzasadnienie

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

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

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

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.
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Poprawka 163
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK VIa
Przepisy szczegółowe w zakresie 

etykietowania pasz, które nie spełniają 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa i 

wprowadzania do obrotu
Pasze zawierające niepożądane substancje 
w ilościach przekraczających poziom 
dozwolony na mocy dyrektywy 
2002/32/WE są etykietowane jako „pasza 
zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... 
(nazwa niepożądanej(-ych) substancji 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
2002/32/WE), przeznaczona wyłącznie dla 
zatwierdzonych zakładów 
detoksykacyjnych”. Zatwierdzanie 
wspomnianych zakładów dokonywane jest 
w oparciu o art. 10 ust. 2 lub 3 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005.
2. W przypadku gdy skażenie ma zostać 
zmniejszone lub wyeliminowane za 
pomocą czyszczenia, skażona pasza jest 
dodatkowo etykietowana jako: „pasza 
zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... 
(nazwa niepożądanej(-ych) substancji 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
2002/32/WE), do zastosowania w 
charakterze paszy wyłącznie po 
odpowiednim oczyszczeniu”.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 164
Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK VI A

Szczegółowe przepisy dotyczące 
etykietowania pasz niespełniających 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i 
wprowadzania do obrotu

1. Pasza zawierająca niepożądane 
substancje w ilościach przekraczających 
poziom dozwolony na mocy dyrektywy 
2002/32/WE jest etykietowana jako „pasza 
zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... 
(oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
2002/32/WE), przeznaczona wyłącznie dla 
zatwierdzonych zakładów 
detoksykacyjnych”. Zatwierdzanie 
wspomnianych zakładów dokonywane jest 
w oparciu o art. 10 ust. 2 lub 3 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005.
2. W przypadku, gdy skażenie ma zostać 
zmniejszone lub wyeliminowane za 
pomocą czyszczenia, skażona pasza jest 
dodatkowo etykietowana jako: „pasza 
zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... 
(oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
2002/32/WE), do zastosowania w 
charakterze paszy wyłącznie po 
odpowiednim oczyszczeniu”.

Or. es
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Uzasadnienie

Dla normalnego przestrzegania standardów bezpieczeństwa żywności konieczne jest 
zapewnienie, że wszystkie produkty uważane za pasze przestrzegają przepisów dotyczących 
żywności. Mimo to, ograniczenie zawarte w art. 20 dla produktów, które przekraczają 
maksymalne pułapy dla substancji niepożądanych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE może 
oznaczać nieprzestrzeganie minimalnych wymogów bezpieczeństwa żywności, dlatego w 
przyszłości produkty te mogą być regulowane za pomocą innej podstawy prawnej niż 
dyrektywa 2002/32/WE.
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