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Amendamentul 34
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Etichetarea oferă informații 
obligatorii, voluntare și suplimentare. 
Informațiile obligatorii ar trebui să 
combine cerințe de bază în materie de 
etichetare cu cerințe specifice pentru 
materii prime pentru furaje sau furaje 
combinate respectiv și cu cerințe 
suplimentare în cazul furajelor dietetice.

(15) Etichetarea oferă informații 
obligatorii, voluntare și suplimentare. 
Informațiile obligatorii ar trebui să 
combine cerințe de bază în materie de 
etichetare cu cerințe specifice pentru 
materii prime pentru furaje sau furaje 
combinate respectiv și cu cerințe 
suplimentare în cazul furajelor dietetice.
Informațiile voluntare trebuie să fie 
descrise într-o specificație tehnică a 
produsului respectiv și atestate de o 
autoritate de control.

Or. it

Amendamentul 35
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În urma crizelor legate de ESB și de 
dioxină, s-a introdus în 2002 obligația de a 
indica procentul din greutate al tuturor 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
în furajele combinate. În paralel, s-a 
îmbunătățit semnificativ nivelul siguranței 
alimentelor și furajelor, datorită 
Regulamentelor (CE) nr. 178/2002 și nr. 
183/2005 și a măsurilor de punere în 
aplicare a acestora, accentul fiind pus pe 
responsabilitatea operatorilor din sectorul 
hranei animalelor și din cel alimentar, pe 
sistemul de trasabilitate îmbunătățit, pe 

(17) În urma crizelor legate de ESB și de 
dioxină, s-a introdus în 2002 obligația de a 
indica procentul din greutate al tuturor 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
în furajele combinate. În paralel, s-a 
îmbunătățit semnificativ nivelul siguranței 
alimentelor și furajelor, datorită 
Regulamentelor (CE) nr. 178/2002 și nr. 
183/2005 și a măsurilor de punere în 
aplicare a acestora, accentul fiind pus pe 
responsabilitatea operatorilor din sectorul 
hranei animalelor și din cel alimentar, pe 
sistemul de trasabilitate îmbunătățit, pe 
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introducerea principiului analizei riscurilor 
și punctului critic de control (HACCP) în 
întreprinderile din sectorul hranei 
animalelor și pe ghidurile privind bunele 
practici de igienă în întreprinderile din 
sectorul hranei animalelor. Aceste realizări 
pozitive, care se reflectă în notificările 
sistemului rapid de alertă pentru alimente 
și furaje, justifică faptul că ar trebui 
suprimată obligația de a indica procentul 
din greutate al tuturor materiilor prime 
pentru furaje încorporate în furajele 
combinate. Procentele exacte ar putea fi 
comunicate în mod facultativ.

introducerea principiului analizei riscurilor 
și punctului critic de control (HACCP) în 
întreprinderile din sectorul hranei 
animalelor și pe ghidurile privind bunele 
practici de igienă în întreprinderile din 
sectorul hranei animalelor. Aceste realizări 
pozitive, care se reflectă în notificările 
sistemului rapid de alertă pentru alimente 
și furaje, justifică faptul că ar trebui 
suprimată obligația de a indica procentul 
din greutate al tuturor materiilor prime 
pentru furaje încorporate în furajele 
combinate. Procentele exacte ar putea fi 
comunicate în mod facultativ; această 
informație trebuie însă să treacă printr-o 
procedură de atestare aplicată de o 
autoritate de control.

Or. it

Amendamentul 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește, în special, HACCP, trasabilitatea, 
normele stricte de igienă și dezvoltarea 
ghidurilor comunitare privind bunele 
practici de igienă, fabricantului ar trebui să 
i se permită să respingă solicitarea în cazul 
în care consideră că transmiterea 

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește HACCP, trasabilitatea, normele 
stricte de igienă și dezvoltarea ghidurilor 
comunitare privind bunele practici de 
igienă, fabricantului ar trebui să i se 
permită să limiteze solicitarea la materiile 
prime care reprezintă peste 2% din 
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informațiilor solicitate ar aduce atingere
drepturilor sale de proprietate intelectuală. 
Acest lucru nu ar afecta siguranța 
alimentelor și a furajelor, deoarece 
autoritățile competente au întotdeauna 
dreptul de a cunoaște procentul exact al 
tuturor materiilor prime pentru furaje. 

procentul de greutate al furajelor 
combinate, în cazul în care poate dovedi că 
transmiterea informațiilor solicitate ar 
aduce atingere drepturilor sale de 
proprietate intelectuală. Acest lucru nu ar 
afecta siguranța alimentelor și a furajelor, 
deoarece autoritățile competente au 
întotdeauna dreptul de a cunoaște procentul 
exact al tuturor materiilor prime pentru 
furaje, precum și obligația de a transmite 
și consumatorilor aceste informații, în 
cazul în care există motive îndreptățite de 
a suspecta o încălcare a legislației 
relevante. 

Or. de

Justificare

Amendamentul 3 a fost completat în urma dezbaterilor din cadrul comisiei parlamentare. 

Producătorul ar trebui să poată invoca dreptul la proprietatea intelectuală numai în cazul în 
care poate să și dovedească acest lucru. În plus, proprietatea intelectuală este relevantă, 
potrivit specificațiilor producătorului, doar în cazul acelor componente care reprezintă mai 
puțin de 2% din procentul de greutate al furajelor combinate. 

Amendamentul 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. 
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evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește, în special, HACCP, 
trasabilitatea, normele stricte de igienă și 
dezvoltarea ghidurilor comunitare privind 
bunele practici de igienă, fabricantului ar 
trebui să i se permită să respingă 
solicitarea în cazul în care consideră că 
transmiterea informațiilor solicitate ar 
aduce atingere drepturilor sale de 
proprietate intelectuală. Acest lucru nu ar 
afecta siguranța alimentelor și a 
furajelor, deoarece autoritățile 
competente au întotdeauna dreptul de a 
cunoaște procentul exact al tuturor 
materiilor prime pentru furaje.

Or. de

Justificare

Domeniul de toleranțe de +/- 15% indicat în cadrul informațiilor privind compoziția 
cantitativă a furajelor combinate corespunde hotărârii CEJ privind etichetarea furajelor 
combinate și ține cont în suficientă măsură de interesele producătorului. Un drept 
suplimentar de refuz al comunicării informațiilor, astfel cum este prevăzut în propunerea de 
regulament, în virtutea faptului că sunt „informații sensibile din punct de vedere comercial”, 
și, respectiv, a dreptului la „proprietate intelectuală”, ar priva de sens, în cele din urmă, 
prezenta dispoziție.

Amendamentul 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
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informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește, în special, HACCP, trasabilitatea, 
normele stricte de igienă și dezvoltarea 
ghidurilor comunitare privind bunele 
practici de igienă, fabricantului ar trebui 
să i se permită să respingă solicitarea în 
cazul în care consideră că transmiterea 
informațiilor solicitate ar aduce atingere 
drepturilor sale de proprietate intelectuală. 
Acest lucru nu ar afecta siguranța 
alimentelor și a furajelor, deoarece 
autoritățile competente au întotdeauna 
dreptul de a cunoaște procentul exact al 
tuturor materiilor prime pentru furaje. 

privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește HACCP, trasabilitatea, normele 
stricte de igienă și dezvoltarea ghidurilor 
comunitare privind bunele practici de 
igienă, producătorul trebuie să dea curs 
solicitării de informații în felul următor: 
declarația deschisă se aplică primelor trei 
componente ale furajelor, în ordinea 
importanței în ceea ce privește greutatea; 
dacă acestea nu ajung la 60% din 
greutate, declarația deschisă se aplică 
unui număr suplimentar de componente 
ale furajelor pentru a se ajunge la cel 
puțin 60% din greutate; 
pentru a nu se aduce atingere drepturilor 
sale de proprietate intelectuală, și pe baza 
unor dovezi justificate, producătorul nu 
este obligat să furnizeze informații despre 
acele materii prime al căror conținut nu 
depășește 3% din greutate. Acest lucru nu 
ar afecta siguranța alimentelor și a 
furajelor, deoarece autoritățile competente 
au întotdeauna dreptul de a cunoaște 
procentul exact al tuturor materiilor prime 
pentru furaje. 

Or. de

Justificare

Prin amendamentul propus, se poate ajunge la un regulament practic și favorabil 
consumatorilor.
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Amendamentul 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește, în special, HACCP, trasabilitatea, 
normele stricte de igienă și dezvoltarea 
ghidurilor comunitare privind bunele 
practici de igienă, fabricantului ar trebui 
să i se permită să respingă solicitarea în 
cazul în care consideră că transmiterea 
informațiilor solicitate ar aduce atingere 
drepturilor sale de proprietate intelectuală. 
Acest lucru nu ar afecta siguranța 
alimentelor și a furajelor, deoarece 
autoritățile competente au întotdeauna 
dreptul de a cunoaște procentul exact al 
tuturor materiilor prime pentru furaje. 

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește HACCP, trasabilitatea, normele 
stricte de igienă și dezvoltarea ghidurilor 
comunitare privind bunele practici de 
igienă, producătorul trebuie să dea curs 
solicitării de informații în felul următor: 
declarația deschisă se aplică primelor 
patru componente ale furajelor, în 
ordinea importanței în ceea ce privește 
greutatea; dacă acestea nu ajung la 70% 
din greutate, declarația deschisă se aplică 
unui număr suplimentar de componente 
ale furajelor pentru a se ajunge la cel 
puțin 70% din greutate; 
pentru a nu se aduce atingere drepturilor 
sale de proprietate intelectuală, și pe baza 
unor dovezi justificate, producătorul nu 
este obligat să furnizeze informații despre 
acele materii prime al căror conținut nu 
depășește 3% din greutate. Acest lucru nu 
ar afecta siguranța alimentelor și a 
furajelor, deoarece autoritățile competente 
au întotdeauna dreptul de a cunoaște 
procentul exact al tuturor materiilor prime 
pentru furaje. 

Or. de
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Justificare

Prin amendamentul propus, se poate ajunge la un regulament practic și favorabil 
consumatorilor.

Amendamentul 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește, în special, HACCP, trasabilitatea, 
normele stricte de igienă și dezvoltarea 
ghidurilor comunitare privind bunele 
practici de igienă, fabricantului ar trebui 
să i se permită să respingă solicitarea în 
cazul în care consideră că transmiterea 
informațiilor solicitate ar aduce atingere 
drepturilor sale de proprietate intelectuală. 
Acest lucru nu ar afecta siguranța 
alimentelor și a furajelor, deoarece 
autoritățile competente au întotdeauna 
dreptul de a cunoaște procentul exact al 
tuturor materiilor prime pentru furaje. 

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește HACCP, trasabilitatea, normele 
stricte de igienă și dezvoltarea ghidurilor 
comunitare privind bunele practici de 
igienă, producătorul trebuie să dea curs 
solicitării de informații în felul următor: 
declarația deschisă se aplică primelor 
cinci componente ale furajelor, în ordinea 
importanței în ceea ce privește greutatea; 
dacă acestea nu ajung la 80% din 
greutate, declarația deschisă se aplică 
unui număr suplimentar de componente 
ale furajelor pentru a se ajunge la cel 
puțin 80% din greutate; 
pentru a nu se aduce atingere drepturilor 
sale de proprietate intelectuală, și pe baza 
unor dovezi justificate, producătorul nu 
este obligat să furnizeze informații despre 
acele materii prime al căror conținut nu 
depășește 3% din greutate. Acest lucru nu 
ar afecta siguranța alimentelor și a 
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furajelor, deoarece autoritățile competente 
au întotdeauna dreptul de a cunoaște 
procentul exact al tuturor materiilor prime 
pentru furaje. 

Or. de

Justificare

Prin amendamentul propus, se poate ajunge la un regulament practic și favorabil 
consumatorilor.

Amendamentul 41
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Etichetarea modernă ajută la stabilirea 
unei piețe concurențiale în care operatorii 
dinamici, eficienți, inovatori pot folosi din 
plin etichetarea pentru a-și vinde 
produsele. Ținând cont atât de relațiile între 
întreprinderi în comercializarea hranei 
pentru animale, cât și de relațiile între 
fabricantul și cumpărătorul de hrană pentru 
animale de companie, Codurile comunitare 
de bune practici privind etichetarea pentru 
aceste două situații ar putea constitui 
modalități utile de atingere a obiectivelor 
unei etichetări moderne. Aceste coduri pot 
interpreta cadrul oferit pentru etichetarea 
voluntară.

(25) Etichetarea modernă ajută la stabilirea 
unei piețe concurențiale în care operatorii 
dinamici, eficienți, inovatori pot folosi din 
plin etichetarea pentru a-și vinde 
produsele. Ținând cont atât de relațiile între 
întreprinderi în comercializarea hranei 
pentru animale, cât și de relațiile între 
fabricantul și cumpărătorul de hrană pentru 
animale de companie, Codurile comunitare 
de bune practici privind etichetarea pentru 
aceste două situații pot constitui modalități 
utile de atingere a obiectivelor unei 
etichetări moderne. Aceste coduri trebuie 
să corespundă cadrului oferit pentru 
etichetarea voluntară.

Or. it
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Amendamentul 42
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să i se confere competențe 
Comisiei, în special pentru a decide în 
privința produselor a căror utilizare în 
furaje este interzisă, pentru a autoriza 
furajele destinate unor obiective 
nutriționale specifice, pentru a întocmi o 
listă de categorii de etichetare cuprinzând 
materiile prime pentru furaje pentru 
animalele care nu sunt destinate producției 
de alimente, pentru a modifica lista 
specificațiilor privind etichetarea voluntară 
și pentru a adapta anexele în funcție de 
evoluțiile științifice și tehnice. Deoarece 
aceste măsuri au o aplicabilitate generală și 
au ca scop modificarea unor aspecte 
neesențiale ale prezentului regulament, 
printre altele, prin completarea lor, ele 
trebuie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

(29) Ar trebui să i se confere competențe 
Comisiei, în special pentru a decide în 
privința produselor a căror utilizare în 
furaje este interzisă, pentru a autoriza 
furajele destinate unor obiective 
nutriționale specifice, pentru a întocmi o 
listă de categorii de etichetare cuprinzând 
materiile prime pentru furaje pentru 
animalele care nu sunt destinate producției 
de alimente, pentru a modifica lista 
specificațiilor privind etichetarea 
voluntară, pentru a stabili proceduri de 
atestare pentru furaje și în ceea ce 
privește etichetarea voluntară și pentru a 
adapta anexele în funcție de evoluțiile 
științifice și tehnice. Deoarece aceste 
măsuri au o aplicabilitate generală și au ca 
scop modificarea unor aspecte neesențiale 
ale prezentului regulament, printre altele, 
prin completarea lor, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. it

Amendamentul 43
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

Or. es
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Justificare

Dispozițiile prezentului regulament privind introducerea pe piață a furajelor nu trebuie nici 
să contrazică alte texte legislative privind introducerea pe piață a aditivilor, nici să creeze 
nesiguranță în legătură cu dispozițiile stabilite în cadrul acestor texte.

Amendamentul 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului privind aditivii din hrana 
animalelor;

Or. de

Justificare

Acest regulament se aplică fără a aduce atingere Regulamentului  1831/2003 privind aditivii 
din hrana animalelor. În special, condițiile referitoare la introducerea pe piață prevăzute în 
prezentul regulament nu trebuie să afecteze condițiile speciale cu privire la introducerea pe 
piață a aditivilor, care au fost deja instituite prin regulamentele menționate, și nu trebuie să 
creeze incertitudine juridică.  

Amendamentul 45
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice1.
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1 JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

Or. es

Justificare

Dispozițiile prezentului regulament privind introducerea pe piață a furajelor nu trebuie nici 
să contrazică alte texte legislative privind introducerea pe piață a aditivilor și a furajelor, 
nici să creeze nesiguranță în legătură cu dispozițiile stabilite în cadrul acestor texte.

Amendamentul 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera bf (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice1;
¹ JO L 189, 20.07.2007, p. 1.

Or. de

Justificare

Acest regulament se aplică fără a aduce atingere Regulamentului  834/2007 privind 
producția ecologică. În special, condițiile referitoare la introducerea pe piață prevăzute în 
prezentul regulament nu trebuie să afecteze condițiile speciale cu privire la introducerea pe 
piață a aditivilor, care au fost deja instituite prin regulamentele menționate, și nu trebuie să 
creeze incertitudine juridică. 
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Amendamentul 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu se aplică apei, 
fie ingerată direct de animale, fie 
încorporată în mod intenționat în furaje.

(3) Prezentul regulament nu se aplică apei, 
fie ingerată direct de animale, fie 
încorporată în mod intenționat în furaje. 
Acesta se aplică, totuși, acelor furaje 
destinate administrării prin intermediul 
apei.

Or. de

Justificare

Deși  aspectele referitoare la apă nu constituie obiectul prezentului regulament, numeroase 
furaje sunt administrate animalelor prin intermediul apei. Este vorba despre o utilizare 
corespunzătoare a furajelor, care ar trebui să fie neapărat inclusă în prezentul regulament.

Amendamentul 48
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu se aplică apei, 
fie ingerată direct de animale, fie 
încorporată în mod intenționat în furaje.

(3) Prezentul regulament nu se aplică apei, 
fie ingerată direct de animale, fie 
încorporată în mod intenționat în furaje. 
Acesta se aplică, totuși, acelor furaje 
destinate administrării prin intermediul 
apei.

Or. es

Justificare

Animalelor le sunt administrate numeroși aditivi prin intermediul apei. Acest tip de utilizare a 
furajelor (definiția furajelor include și aditivii) trebuie să rămână în continuare în aria de 
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aplicabilitate a prezentului regulament.

Amendamentul 49
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) „Hrănirea animalelor pe cale orală”: 
introducerea pe cale bucală de furaje în 
tractul gastrointestinal al animalului, ce 
are drept obiectiv satisfacerea 
necesităților nutriționale ale animalului, 
respectiv menținerea productivității 
animalelor sănătoase;

Or. es

Justificare

Practica modernă a creșterii animalelor nu se limitează la administrarea de furaje 
convenționale, ci include și alimentarea pasivă sau activă a acestora cu diverse substanțe 
nutritive, care contribuie la o stare fiziologică și de sănătate foarte bună acestora. Hrănirea 
pe cale orală include aceste metode diverse și face astfel obiectul prezentului regulament.

Amendamentul 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) „Hrănirea animalelor pe cale orală”: 
introducerea pe cale bucală de furaje în 
tractul gastrointestinal al animalului, ce 
are drept obiectiv satisfacerea 
necesităților nutriționale ale animalelor, 
respectiv menținerea productivității 
animalelor care beneficiază de o stare de 
sănătate în general bună;
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Or. de

Justificare

Hrănirea animalelor pe cale orală: practica hrănirii moderne a animalelor nu se limitează 
doar la administrarea de furaje convenționale, ci include și alimentarea pasivă sau activă a 
acestora cu diverse substanțe nutritive, care contribuie la o stare fiziologică și de sănătate 
bună a acestora. Hrănirea animalelor pe cale orală cuprinde aceste diverse practici, 
permițând prin urmare o reglementare în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul 51
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „furaj combinat”: amestec de materii 
prime pentru furaje, cu sau fără aditivi 
pentru hrana animalelor, destinat hrănirii 
animalelor pe cale orală, sub formă de furaj 
complet sau complementar;

(f) „furaj combinat”: amestec de cel puțin 
două materii prime pentru furaje, cu sau 
fără aditivi pentru hrana animalelor, 
destinat hrănirii animalelor pe cale orală, 
sub formă de furaj complet sau 
complementar;

Or. es

Amendamentul 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „furaj combinat”: amestec de materii 
prime pentru furaje, cu sau fără aditivi 
pentru hrana animalelor, destinat hrănirii 
animalelor pe cale orală, sub formă de furaj 
complet sau complementar;

(f) „furaj combinat”: amestec de cel puțin 
două materii prime pentru furaje, cu sau 
fără aditivi pentru hrana animalelor, 
destinat hrănirii animalelor pe cale orală, 
sub formă de furaj complet sau 
complementar;
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Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „furaj complet”: furaj combinat care, 
datorită compoziției acestuia, este suficient 
pentru o rație zilnică;

(g) „furaj complet”: furaj combinat care, 
datorită compoziției acestuia, este suficient 
pentru o rație zilnică, astfel cum este 
prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera 
(f) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003;

Or. de

Justificare

Termenul care desemnează rația zilnică trebuie să fie definit în conformitate cu necesitățile 
pe care le impune. Prin urmare, definiția ar trebui să fie modificată pentru a garanta faptul 
că sunt menționate toate componentele referitoare la valoarea nutritivă. „Rația zilinică” 
reprezintă cantitatea totală medie de furaje, calculată pe baza unui grad de umiditate de 
12%, care este necesară pentru satisfacerea tuturor nevoilor  unui animal dintr-o anumită 
specie, cu o anumită vârstă și productivitate.
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Amendamentul 54
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „furaj complet”: furaj combinat care, 
datorită compoziției acestuia, este suficient 
pentru o rație zilnică;

(g) „furaj complet” înseamnă furaj 
combinat care, datorită compoziției 
acestuia, este suficient pentru o rație 
zilnică, așa cum se prevede la articolul 2 
alineatul (2) litera (f) din Regulamentul 
(CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 22 
septembrie 2003 privind aditivii din hrana 
animalelor1;

1 JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 55
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „furaj suplimentar”: furaj combinat
care conține cel puțin o materie primă 
pentru furaje cu un conținut ridicat de 
anumite substanțe dar care, datorită 
compoziției sale, este suficient pentru o 
rație zilnică numai dacă este folosit în 
combinație cu alte furaje;

(h) „furaj suplimentar”: furaj combinat cu 
un conținut ridicat de anumite substanțe 
dar care, datorită compoziției sale, este 
suficient pentru o rație zilnică numai dacă 
este folosit în combinație cu alte furaje;

Or. pt

Justificare

Deoarece „furajul combinat” este definit ca „amestec de materii prime pentru furaje”, un 
furaj suplimentar care trebuie să aibă rolul de furaj combinat nu poate avea la bază doar o 
materie primă.

Amendamentul 56
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „furaj suplimentar”: un produs 
destinat hrănirii animalelor, care constă 
dintr-o combinație de aditivi din fiecare 
categorie, cu excepția aditivilor 
menționați în anexa IV capitolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005 și/sau 
care este amestecat cu materii prime 
pentru furaje, dar care, din cauza 
compoziției sale, nu este suficient pentru o
rație zilnică; este destinat satisfacerii 
necesităților nutriționale crescute, 
temporare și/sau deosebite ale animalelor; 
furajul se administrează separat sau nu 
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de rația zilnică sau prin intermediul apei.

Or. es

Justificare

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.

Amendamentul 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „Furaj suplimentar”: furaj compus 
dintr-un amestec de aditivi din fiecare 
categorie, cu excepția acelor aditivi 
enumerați în anexa IV capitolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005. Furajul 
mai poate fi amestecat și cu materii prime 
pentru furaje, însă, datorită compoziției 
acestuia, nu este suficient pentru o rație 
zilnică. Scopul acestuia este de a acoperi 
necesitățile nutriționale tranzitorii, 
ridicate, respectiv speciale ale animalelor. 
Furajul se administrează separat sau nu 
de rația zilnică, sau prin intermediul apei;

Or. de
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Amendamentul 58
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „substanță suport”: substanță utilizată 
pentru dizolvarea, diluarea, dispersarea sau 
modificarea fizică a unui aditiv pentru 
hrana animalelor în scopul de a facilita 
manipularea, aplicarea sau utilizarea 
acestuia fără a-i afecta funcția 
tehnologică și fără a avea, ea însăși, 
vreun efect tehnologic;

(k) „substanță suport”: substanță utilizată 
pentru dizolvarea, diluarea, dispersarea sau 
modificarea fizică a unui aditiv pentru 
hrana animalelor în scopul de a facilita 
manipularea, aplicarea sau utilizarea 
acestuia;

Or. es

Justificare

Amendamentul urmărește simplificarea textului și evitarea erorilor de interpretare.

Amendamentul 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „substanță suport”: substanță utilizată 
pentru dizolvarea, diluarea, dispersarea sau 
modificarea fizică a unui aditiv pentru 
hrana animalelor în scopul de a facilita 
manipularea, aplicarea sau utilizarea 
acestuia fără a-i afecta funcția 
tehnologică și fără a avea, ea însăși, 
vreun efect tehnologic;

(k)„substanță suport”: substanță utilizată 
pentru dizolvarea, diluarea, dispersarea sau 
modificarea fizică a unui aditiv pentru 
hrana animalelor în scopul de a facilita 
manipularea, aplicarea sau utilizarea 
acestuia;

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

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „lot”: unitate de producție provenind 
dintr-o singură instalație care utilizează 
parametri de producție uniformi sau mai 
multe astfel de unități, dacă sunt produse în 
mod continuu și depozitate împreună. 
Acesta constă într-o cantitate identificabilă 
de furaje care au anumite caracteristici 
comune confirmate, precum originea, 
varietatea, tipul ambalajului, ambalatorul, 
expeditorul sau etichetarea;

(o) „lot”: cantitate identificabilă de furaje 
care au anumite caracteristici comune 
confirmate, precum originea, varietatea, 
tipul ambalajului, ambalatorul, expeditorul 
sau etichetarea;

Or. de

Justificare

În măsura în care se poate garanta detectabilitatea, definiția termenilor „partidă” sau „lot” 
ar trebui să facă referire la practica curentă din sectorul hranei pentru animale.

Amendamentul 61
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „lot”: unitate de producție provenind 
dintr-o singură instalație care utilizează 
parametri de producție uniformi sau mai 
multe astfel de unități, dacă sunt produse 
în mod continuu și depozitate împreună. 
Acesta constă într-o cantitate
identificabilă de furaje care au anumite
caracteristici comune confirmate, precum 
originea, varietatea, tipul ambalajului, 

(o) „lot”: o anume cantitate de furaje care 
au caracteristici comune, precum originea, 
varietatea, tipul ambalajului, ambalatorul, 
expeditorul sau etichetarea;
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ambalatorul, expeditorul sau etichetarea;

Or. pl

Amendamentul 62
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „etichetare”: atribuirea oricăror
mențiuni, indicații, mărci de comerț sau de 
fabrică, imagini sau simboluri unui furaj 
prin înscrierea acestor informații pe orice 
suport, cum ar fi ambalajul, containerul, 
nota, eticheta, documentul, inelul, 
colereta sau internetul, care se referă la un 
astfel de furaj sau îl însoțesc;

(p) „etichetare”: oricare mențiuni, 
indicații, mărci de comerț sau de fabrică, 
imagini sau simboluri care se referă la un
furaj și care sunt înscrise pe un ambalaj, 
document, container, notă, etichetă sau 
plic care însoțește un astfel de furaj;

Or. pl

Justificare

Prin definiția etichetării „pe orice suport” dispoziția ar putea să ducă, neintenționat, la o 
obligație de etichetare cu o arie de aplicabilitate prea mare și nu ar mai realiza obiectivul 
principal al etichetării, și anume de a furniza consumatorului informații privind produsul 
respectiv pentru a-i permite să aleagă.

Amendamentul 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „etichetare”: atribuirea oricăror
mențiuni, indicații, mărci de comerț sau de 
fabrică, imagini sau simboluri unui furaj 
prin înscrierea acestor informații pe orice 
suport, cum ar fi ambalajul, containerul, 

(p) „etichetare”: oricare mențiuni, 
indicații, mărci de comerț sau de fabrică, 
imagini sau simboluri care se referă la un
furaj și care sunt adecvate pentru oricare 
ambalaj, document, container, notă, 
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nota, eticheta, documentul, inelul, 
colereta sau internetul, care se referă la
un astfel de furaj sau îl însoțesc;

etichetă, inel sau coleretă, care însoțesc 
un astfel de furaj;

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 64
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „etichetare”: atribuirea oricăror 
mențiuni, indicații, mărci de comerț sau de 
fabrică, imagini sau simboluri unui furaj

(p) „etichetare” înseamnă atribuirea 
oricăror mențiuni, indicații, mărci de 
comerț sau de fabrică, imagini sau 
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prin înscrierea acestor informații pe orice 
suport, cum ar fi ambalajul, containerul, 
nota, eticheta, documentul, inelul, colereta
sau internetul, care se referă la un astfel 
de furaj sau îl însoțesc;

simboluri legate de un furaj și înscrise pe 
orice suport, cum ar fi ambalajul,
documentul, containerul, nota, eticheta, 
inelul sau colereta care însoțesc un astfel 
de furaj;

Or. en

Justificare

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”.

Amendamentul 65
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „etichetă”: orice etichetă, marcă, 
marcaj, imagine sau alt material descriptiv, 
scris, imprimat, ștanțat, marcat, gofrat, 
tipărit sau atașat unui container cu furaje;

(q) „etichetă”: orice etichetă, marcă, 
marcaj, imagine sau alt material descriptiv, 
scris, imprimat, ștanțat, marcat, gofrat, 
tipărit sau atașat unui container cu furaje
sau orice suport de date care se referă la 
un astfel de furaj sau  care îl însoțește;

Or. es
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Justificare

Conceptul de etichetare instituit în prezentul regulament ia în calcul faptul că eticheta 
aplicată pe ambalajul unui furaj reprezintă doar o parte din informațiile pe care furnizorii le 
aduc la cunoștința clienților. Trebuie să se ia și alte măsuri pentru îmbunătățirea fluxului de 
informații și descrierea mai clară a utilizării furajelor.

Amendamentul 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „etichetă”: orice etichetă, marcă, 
marcaj, imagine sau alt material descriptiv, 
scris, imprimat, ștanțat, marcat, gofrat, 
tipărit sau atașat unui container cu furaje;

(q) „etichetă”: orice etichetă, marcă, marcaj, 
imagine sau alt material descriptiv, scris, 
imprimat, ștanțat, marcat, gofrat, tipărit sau 
atașat unui container cu furaje, sau orice 
suport de date care se referă la un astfel 
de furaj sau îl însoțește;

Or. de

Justificare

Eticheta: conceptul de etichetare care a fost instituit în prezentul regulament ia în calcul 
faptul că eticheta aplicată pe ambalajul unui furaj reprezintă doar o parte din informațiile pe 
care furnizorii le aduc la cunoștința clienților. Pentru a îmbunătăți fluxul de informație și 
pentru o  informare mai precisă a celor cărora li se adresează informațiile de pe etichetă, 
trebuie să se facă uz de o serie de mijloace suplimentare. Definiția etichetei ar trebui corelată 
cu definiția etichetării.

Amendamentul 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) „Prima introducere pe piață”: prima 
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introducere pe piață a unui furaj după 
producerea sau introducerea acestuia.

Or. de

Justificare

Prima introducere pe piață: acest principiu instituit prima dată în Regulamentul nr. 
1831/2003 privind aditivii, s-a dovedit un mijloc eficient pentru  îndeplinirea responsabilității 
și obligațiilor legale care decurg din cadrul raportului dintre producția furajeră și cea 
animală. Adoptarea acestei definiții este importantă pentru atribuirea unor domenii clare de 
răspundere diverșilor operatori din sectorul hranei pentru animale.

Amendamentul 68
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) „Prima introducere pe piață”: prima 
introducere pe piață a unui furaj după 
producerea sau importarea acestuia.

Or. es

Justificare

Conceptul de „prima introducere pe piață” a fost instituit prima dată în Regulamentul nr. 
1831/2003 și s-a dovedit un mijloc eficient pentru îndeplinirea responsabilității și obligațiilor 
legale pe care le au producătorii de furaje în cadrul din ce în ce mai complex de relații din 
acest sector. Adoptarea acestei definiții este importantă pentru atribuirea unor domenii clare 
de responsabilități diverșilor operatori din sectorul hranei pentru animale.
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Amendamentul 69
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) „Prima introducere pe piață”: prima 
introducere pe piață a unui furaj după 
producerea sau importarea acestuia.

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este sănătos, original, adaptat utilizării 
prevăzute și de calitate comercială;

(a) este sănătos, natural, adaptat utilizării 
prevăzute și de calitate comercială;

Or. de

Justificare

Termenul „original” poate crea confuzie. Modificarea „natural” este utilizată în articolul 3 
al Directivei 79/373 din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate.
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Amendamentul 71
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este sănătos, original, adaptat utilizării 
prevăzute și de calitate comercială;

(a) este sănătos, natural, adaptat utilizării 
prevăzute și de calitate comercială;

Or. en

Justificare

Introducerea noțiunii de „original” poate crea confuzie. Prezentul amendament are scopul de 
a clarifica acest aspect și folosește cuvântul „natural”, termenul folosit la articolul 3 din 
Directiva 79/373 din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate.

Amendamentul 72
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fabricanții de furaje pun la dispoziția 
autorităților responsabile cu efectuarea 
controalelor oficiale orice informații 
privind compoziția sau proprietățile 
declarate ale furajului pe care îl introduc
pe piață, permițând astfel verificarea 
exactitudinii informațiilor transmise prin 
etichetare.

(2) Persoana responsabilă de prima 
introducere pe piață pune la dispoziția 
autorităților responsabile cu efectuarea 
controalelor oficiale orice informații 
privind compoziția sau proprietățile 
declarate ale furajului pe care îl introduce
pe piață, permițând astfel verificarea 
exactitudinii informațiilor transmise prin 
etichetare.

Or. es
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Justificare

Este mai potrivită înlocuirea formulării „fabricanții de furaje” cu „introducere pe piață”, 
deoarece persoana responsabilă cu punerea în aplicare a dispozițiilor articolelor 17, 18 și 20 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 este importatorul, și nu producătorul de furaje.

Amendamentul 73
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fabricanții de furaje pun la 
dispoziția autorităților responsabile 
cu efectuarea controalelor oficiale 
orice informații privind compoziția 
sau proprietățile declarate ale 
furajului pe care îl introduc pe 
piață, permițând astfel verificarea 
exactitudinii informațiilor transmise 
prin etichetare.

(2) Persoana responsabilă de prima 
introducere pe piață pune la dispoziția 
autorităților responsabile cu efectuarea 
controalelor oficiale orice informații 
privind compoziția sau proprietățile 
declarate ale furajului pe care îl 
introduce pe piață, permițând astfel 
verificarea exactitudinii informațiilor 
transmise prin etichetare.

Or. it

Justificare

Ar fi mai bine dacă ar fi vorba de „prima introducere pe piață”, deoarece aceasta este 
valabilă și pentru furaje importate, de care răspunde, conform articolelor 17, 18 și 20 din 
regulamentul de bază privind alimentele (Regulamentul (CE) nr. 178/2002), importatorul, și 
nu producătorul.

Amendamentul 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fabricanții de furaje pun la dispoziția 
autorităților responsabile cu efectuarea 
controalelor oficiale orice informații 

(2) Persoana responsabilă de prima 
introducere pe piață pune la dispoziția 
autorităților responsabile cu efectuarea 
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privind compoziția sau proprietățile 
declarate ale furajului pe care îl introduc
pe piață, permițând astfel verificarea 
exactitudinii informațiilor transmise prin 
etichetare.

controalelor oficiale orice informații 
privind compoziția sau proprietățile 
declarate ale furajului pe care îl introduce
pe piață, permițând astfel verificarea 
exactitudinii informațiilor transmise prin 
etichetare.

Or. de

Amendamentul 75
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fabricanții de furaje pun la dispoziția 
autorităților responsabile cu efectuarea 
controalelor oficiale orice informații 
privind compoziția sau proprietățile 
declarate ale furajului pe care îl introduc pe 
piață, permițând astfel verificarea 
exactitudinii informațiilor transmise prin 
etichetare.

(2) Întreprinderile din sectorul hranei 
pentru animale responsabile cu 
specificațiile de etichetare conform 
articolului 12 pun la dispoziția autorităților 
responsabile cu efectuarea controalelor 
oficiale orice informații privind compoziția 
sau proprietățile declarate ale furajului pe 
care îl introduc pe piață, permițând astfel 
verificarea exactitudinii informațiilor 
transmise prin etichetare.

Or. en

Justificare

Amendament de clarificare. Articolul 12 din propunere stabilește în mod clar 
responsabilitățile cu privire la etichetare. Pentru a păstra coerența, articolul 5 alineatul (2) 
ar trebui să reflecte responsabilitățile respective.
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Amendamentul 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente pot transmite 
consumatorilor informațiile primite 
conform alineatului (2), în măsura în care 
consideră, în urma evaluării intereselor 
justificate ale producătorilor și 
consumatorilor, că transmiterea 
informațiilor este îndreptățită. După caz, 
autoritatea transmite informațiile doar 
dacă se semnează o declarație de 
confidențialitate.

Or. de

Justificare

Amendamentul 3 a fost modificat în urma dezbaterilor din cadrul comisiei parlamentare. 
„Declarația deschisă” cu privire la materiile prime pentru furaje trebuie garantată prin 
asigurarea accesului la aceste informații în cazul în care există suspiciuni întemeiate, deși 
mențiunile de pe etichetă se fac în mod voluntar.

Amendamentul 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interdicție Materii prime interzise

Or. de
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Amendamentul 78
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interdicție Materii prime interzise

Or. en

Amendamentul 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Luând în considerare, în special, datele 
științifice, progresul tehnologic, Sistemul 
rapid de alertă pentru alimente și furaje 
sau rezultatele controalelor oficiale, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
882/2004, Comisia adoptă o listă de 
materiale a căror introducere pe piață sau 
utilizare pentru nevoile nutriționale ale 
animalelor este interzisă.

(2) Luând în considerare, în special, datele 
științifice, progresul tehnologic, Sistemul 
rapid de alertă pentru alimente și furaje 
sau rezultatele controalelor oficiale, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
882/2004, Comisia adoptă o listă de 
materii prime în anexa IIa a căror 
introducere pe piață sau utilizare pentru 
nevoile nutriționale ale animalelor este 
interzisă.

Or. de

Justificare

Lista materiilor prime interzise trebuie să fie inclusă în regulament, într-o anexă la acesta, 
așa cum se procedează în cazul listei de materii prime utilizabile, și nu într-un text separat ( 
în momentul de față, Decizia 2004/217).
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Amendamentul 80
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Luând în considerare, în special, datele 
științifice, progresul tehnologic, Sistemul 
rapid de alertă pentru alimente și furaje sau 
rezultatele controalelor oficiale, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
882/2004, Comisia adoptă o listă de 
materiale a căror introducere pe piață sau 
utilizare pentru nevoile nutriționale ale 
animalelor este interzisă.

(2) Luând în considerare, în special, datele 
științifice, progresul tehnologic, Sistemul 
rapid de alertă pentru alimente și furaje sau 
rezultatele controalelor oficiale, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
882/2004, Comisia adoptă lista de materii 
prime din Anexa IIa, a căror introducere 
pe piață sau utilizare pentru nevoile 
nutriționale ale animalelor este interzisă.

Or. en

Justificare

Lista de materii prime interzise ar trebui inclusă într-o anexă în cadrul regulamentului, așa 
cum este cazul listei principalelor materii prime folosite și nu să fie menționate într-un text 
separat (în prezent Decizia 2004/217).

Amendamentul 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Stabilirea limitelor pentru impurități 

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
Directivei 2002/32/CE, Comisia poate 
stabili limite pentru impuritățile rezultate 
în urma procesului de producție. 
În această acțiune, Comisia ia în 
considerare ultimele date științifice, 
progresul tehnologic, mesajele din cadrul 
Sistemului rapid de alertă pentru alimente 
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și furaje, precum și rezultatele 
controalelor oficiale, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004.
Aceste măsuri, care sunt destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 29 alineatul (4).

Or. de

Justificare

Amendamentul 13 a fost modificat în urma dezbaterilor din cadrul comisiei parlamentare. 
În urma propunerii Comisiei, responsabilitatea introducerii în catalog a limitelor maxime 
pentru impuritățile care provin din procesul de fabricație trebuie să  îi revină producătorului 
( vezi anexa 1). Deoarece în cazul de față aceste impurități pot avea repercursiuni asupra 
siguranței alimentare, valorile limită trebuie să fie stabilite de Comisie și să fie controlate de 
către legiuitor.

Amendamentul 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condițiilor de 
utilizare prevăzute în regulamentul care 
autorizează aditivii pentru hrana animalelor 
în cauză, furajele complementare nu 
trebuie să aibă o proporție de aditivi pentru 
hrana animalelor care să depășească de 
peste 100 de ori valoarea maximă stabilită 
pentru furaje complete sau de peste cinci 
ori această valoare în cazul 
coccidiostaticelor sau al 
histomonostaticelor.

Fără a aduce atingere condițiilor de 
utilizare prevăzute în regulamentul care 
autorizează aditivii pentru hrana animalelor 
în cauză, furajele complementare nu 
trebuie să aibă o proporție de aditivi pentru 
hrana animalelor care să depășească de 
peste 50 de ori valoarea maximă stabilită 
pentru furaje complete sau de peste cinci 
ori această valoare în cazul 
coccidiostaticelor sau al 
histomonostaticelor. Furajele 
complementare care au o proporție de 
aditivi pentru hrana animalelor care să 
depășească de peste 50 de ori, dar să nu 



PE409.724v01-00 36/102 AM\735898RO.doc

RO

depășească de peste 100 de ori valoarea 
maximă stabilită pentru furaje complete 
pot fi folosite în cazuri particulare cu 
aprobarea medicului veterinar. 

Or. de

Justificare

Amendamentul 15 a fost modificat în urma dezbaterilor cu Comisia. 
În cazul furajelor complementare cu o concentrație prea ridicată există pericolul dozării 
eronate a aditivilor. Acest lucru nu este valabil numai în cazul coccidiostaticelor și 
histomostaticelor. Excepțiile privind furajele complementare cu dozaj ridicat trebuie să fie 
recomandate de medicul veterinar. Utilizarea de preamestecuri care pot conține concentrații 
peste limitele admise necesită autorizarea întreprinderii, conform articolului 10 al 
Regulamentului (CE) nr. 183/2005 privind igiena furajelor. 

Amendamentul 83
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condițiilor de 
utilizare prevăzute în regulamentul care 
autorizează aditivii pentru hrana animalelor 
în cauză, furajele complementare nu 
trebuie să aibă o proporție de aditivi pentru 
hrana animalelor care să depășească de 
peste 100 de ori valoarea maximă stabilită 
pentru furaje complete sau de peste cinci 
ori această valoare în cazul 
coccidiostaticelor sau al 
histomonostaticelor.

Fără a aduce atingere condițiilor de 
utilizare prevăzute în regulamentul care 
autorizează aditivii pentru hrana animalelor 
în cauză, furajele complementare, precum 
bulgării de lins, nu trebuie să aibă o 
proporție de aditivi pentru hrana animalelor 
care să depășească de peste 100 de ori 
valoarea maximă stabilită pentru furaje 
complete sau de peste cinci ori această 
valoare în cazul coccidiostaticelor sau al 
histomonostaticelor.

Or. fr
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Amendamentul 84
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condițiilor de 
utilizare prevăzute în regulamentul care 
autorizează aditivii pentru hrana animalelor 
în cauză, furajele complementare nu 
trebuie să aibă o proporție de aditivi pentru 
hrana animalelor care să depășească de 
peste 100 de ori valoarea maximă stabilită 
pentru furaje complete sau de peste cinci 
ori această valoare în cazul 
coccidiostaticelor sau al 
histomonostaticelor.

Fără a aduce atingere condițiilor de 
utilizare prevăzute în regulamentul care 
autorizează aditivii pentru hrana animalelor 
în cauză, furajele complementare nu 
trebuie să aibă o proporție de aditivi pentru 
hrana animalelor care să depășească de 
peste 50 de ori valoarea maximă stabilită 
pentru furaje complete sau de peste cinci 
ori această valoare în cazul 
coccidiostaticelor sau al 
histomonostaticelor. În cazuri particulare 
și cu acordul medicului veterinar 
responsabil, furajele complementare pot 
conține o proporție mai ridicată de aditivi, 
dar care să nu depășească de peste 100 de 
ori valoarea maximă stabilită pentru 
aditivii din furajele complete.

Or. pl

Justificare

Raportorul Graefe zu Baringdorf propune reducerea valorii maxime de aditivi stabilită 
pentru furajele complementare la o proporție de maxim 50 de ori și păstrarea proporției de 
cinci ori în cazul coccidiostaticelor sau al histomonostaticelor, medicul veterinar responsabil 
putând acorda, în cazuri particulare, unei întreprinderi producătoare de furaje o autorizație 
de creștere a valorii maxime de aditivi în furajele complementare, în funcție de posibilitățile 
tehnice ale întreprinderii respective. Amendamentul nu prevede însă nivelul până la care 
poate fi crescută această valoare. De aceea se propune modificarea ultimei fraze.
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Amendamentul 85
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Introducerea pe piață a furajelor 

suplimentare
Producerea, comercializarea și utilizarea 
furajelor suplimentare au loc conform 
regulilor ce urmează a fi stabilite în 
cadrul unui cod comunitar de bune 
practici, codul fiind adoptat în 
conformitate cu prezentul regulament. 
Concret, codul respectiv ia în considerare 
compoziția, utilizarea avută în vedere și 
tipul de utilizare a furajelor suplimentare, 
în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 183/2005.

Or. es

Justificare

Furajele suplimentare au caracteristici care le deosebesc de alte furaje: compoziția și tipul de 
utilizare ale acestora sunt unice și ar trebui, prin urmare, să fie transmise într-un cadru legal 
adecvat. După ce existența lor a fost recunoscută în mod legal prin introducerea unei definiții 
în prezentul regulament, acest tip de furaje trebuie să facă obiectul unui cod de bune practici 
care trebuie realizat conform acelorași reguli aplicabile și în cazul celorlalte coduri stabilite 
în prezentul regulament.

Amendamentul 86
Albert Deß,Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în baza informațiilor științifice 
și tehnice disponibile, Comisia are 

(4) Dacă, în baza informațiilor științifice 
și tehnice disponibile, Comitetul 
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motive să considere că utilizarea 
furajului în cauză poate să nu 
corespundă obiectivului nutrițional 
specific preconizat sau poate avea efecte 
negative asupra sănătății animale, 
sănătății umane, mediului înconjurător 
și bunăstării animale, Comisia 
transmite, în termen de trei luni, 
împreună cu dosarul, o cerere de 
evaluare Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară („Autoritatea”). 
Autoritatea emite un aviz în termen de 
șase luni de la primirea cererii. Acest 
termen se prelungește în cazul în care 
Autoritatea cere informații suplimentare 
din partea solicitantului.

desemnat la articolul 29 are motive să 
considere că utilizarea furajului în cauză 
poate să nu corespundă obiectivului 
nutrițional specific preconizat sau poate 
avea efecte negative asupra sănătății 
animale, sănătății umane, mediului 
înconjurător și bunăstării animale, 
Comisia transmite, în conformitate cu 
procedura de reglementare prevăzută 
la articolul 29 alineatul (2), în termen 
de trei luni, împreună cu dosarul, o 
cerere de evaluare Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară 
(„Autoritatea”). Autoritatea emite un 
aviz în termen de șase luni de la 
primirea cererii. Acest termen se 
prelungește în cazul în care Autoritatea 
cere informații suplimentare din partea 
solicitantului.

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 87
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în baza informațiilor științifice și 
tehnice disponibile, Comisia are motive să 
considere că utilizarea furajului în cauză 

(4) Dacă, în baza informațiilor științifice și 
tehnice disponibile, comitetul menționat la 
articolul 29 are motive să considere că 
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poate să nu corespundă obiectivului 
nutrițional specific preconizat sau poate 
avea efecte negative asupra sănătății 
animale, sănătății umane, mediului 
înconjurător și bunăstării animale, Comisia 
transmite, în termen de trei luni, împreună 
cu dosarul, o cerere de evaluare Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară
(„Autoritatea”). Autoritatea emite un aviz 
în termen de șase luni de la primirea 
cererii. Acest termen se prelungește în 
cazul în care Autoritatea cere informații 
suplimentare din partea solicitantului.

utilizarea furajului în cauză poate să nu 
corespundă obiectivului nutrițional specific 
preconizat sau poate avea efecte negative 
asupra sănătății animale, sănătății umane, 
mediului înconjurător și bunăstării animale, 
Comisia transmite, în termen de trei luni, 
împreună cu dosarul, o cerere de evaluare 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară („Autoritatea”), în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 29 alineatul (3). Autoritatea 
emite un aviz în termen de șase luni de la 
primirea cererii. Acest termen se 
prelungește în cazul în care Autoritatea 
cere informații suplimentare din partea 
solicitantului.

Or. en

Justificare

Amendamentul 16 depus de raportor intenționează să acorde fiecărui stat membru dreptul de a 
examina un dosar pentru un obiectiv nutrițional specific. 
În vederea unei armonizări la nivelul UE și a asigurării unei dezbateri la care să ia parte toate statele 
membre înainte ca un dosar să fie examinat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA), statele membre ar trebui să aibă dreptul de a recomanda ca un dosar să fie examinat de 
EFSA, decizia privind o astfel de examinare fiind luată de Comitetul permanent pentru lanțul 
alimentar și sănătatea animală. 

Amendamentul 88
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care furajul este pus în 
vânzare prin mijloace de comunicare la 
distanță, astfel cum se prevede la articolul 
2 din Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, specificațiile de 
etichetare obligatorii prevăzute de 
prezentul regulament sunt înscrise pe 
materialul care sprijină vânzarea la 

(3) În cazul în care furajul este pus în 
vânzare prin mijloace de comunicare la 
distanță, astfel cum se prevede la articolul 
2 din Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, specificațiile de 
etichetare obligatorii prevăzute de 
prezentul regulament sunt înscrise pe 
materialul care sprijină vânzarea la distanță
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distanță. sau trebuie puse la dispoziție printr-un alt 
mijloc adecvat. Specificațiile menționate 
la articolul 15 literele (d), (e) și (f), 
precum și la articolul 17 literele (d) și (e) 
devin obligatorii doar în momentul 
livrării.

Or. es

Justificare

În cazul vânzării la distanță, furajele sunt vândute dinainte ca acestea să fie produse, fapt 
pentru care în momentul vânzării nu există toate detaliile privind etichetarea (respectiv 
numărul lotului, greutatea netă sau data de expirare). Deoarece compoziția furajelor se poate 
modifica, de altfel, din cauza unor diverși factori, nu pot fi comunicate informații detaliate 
privind compoziția, cu excepția cazului în care aceasta a fost stabilită în prealabil de 
vânzător și de cumpărător în cadrul unui contract.

Amendamentul 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care furajul este pus în 
vânzare prin mijloace de comunicare la 
distanță, astfel cum se prevede la articolul 
2 din Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, specificațiile de 
etichetare obligatorii prevăzute de 
prezentul regulament sunt înscrise pe 
materialul care sprijină vânzarea la 
distanță.

(3) În cazul în care furajul este pus în 
vânzare prin mijloace de comunicare la 
distanță, astfel cum se prevede la articolul 
2 din Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, specificațiile de 
etichetare obligatorii prevăzute de 
prezentul regulament sunt înscrise pe 
materialul informativ care însoțește 
vânzarea la distanță sau sunt puse la 
dispoziție prin intermediul altor mijloace 
adecvate. În orice caz, declarațiile devin 
obligatorii doar în momentul livrării, în 
conformitate cu articolul 15 literele (d), 
(e) și (f), precum și cu articolul 17 literele 
(d) și (e).

Or. de



PE409.724v01-00 42/102 AM\735898RO.doc

RO

Justificare

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.

Amendamentul 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fabricantul de furaje răspunde de 
specificațiile de etichetare și garantează 
prezența acestora și exactitatea lor 
materială.

(1) Persoana responsabilă de prima 
introducere pe piață răspunde de 
specificațiile de etichetare și garantează 
prezența acestora și exactitatea lor 
materială.

Or. de

Justificare

Principiul „primei introduceri pe piață” este mai adecvat, deoarece se aplică și în cazul 
furajelor importate pentru care, conform articolelor 17, 18 și 20 din regulamentul de bază
privind alimentele (Regulamentul (CE) nr. 178/2002),  responsabilitatea îi revine 
importatorului,  nu producătorului.

Amendamentul 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana care răspunde de etichetare să (b) persoana care răspunde de etichetare să 
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furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului.

furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului. După această dată, 
consumatorii au dreptul să primească de 
la autoritatea competentă un rezumat al 
justificării sau să solicite autorității să 
ceară producătorului să le transmită 
ulterior o astfel de justificare, în cazul în 
care există motive îndreptățite de a 
suspecta existența unei indicații menită să 
inducă în eroare.

Or. de

Justificare

Amendamentul 18 a fost modificat în urma dezbaterilor din cadrul comisiei parlamentare. 
Mesajele publicitare și afirmațiile trebuie să poată fi verificate. Este indicat ca justificarea 
științifică a unor astfel de informații să nu fie specificată în mod sistematic, ci la cererea 
autorităților competente. Trebuie să existe totuși și o modalitate pentru consumator de a 
primi justificări suficiente de la autoritatea competentă, respectiv să îi solicite acesteia ca 
producătorul să facă aceste justificări.

Amendamentul 92
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate, care trebuie să facă obiectul 
unei verificări științifice. Justificarea 
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furajului. științifică este disponibilă la data 
introducerii pe piață a furajului. Comisia 
stabilește liniile directoare pentru 
cerințele privind justificarea științifică și 
documentația aferentă în vederea 
garantării unei calități științifice adecvate 
și a unei transpuneri unitare. Aceste linii 
directoare trebuie să cuprindă și 
procedura de evaluare a justificării 
științifice din cadrul controalelor 
efectuate de autoritățile de supraveghere 
competente. Liniile directoare se stabilesc 
în conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută la articolul 29 
alineatul (2).

Or. es

Justificare

În scopul unei transparențe sporite, Comisia trebuie neapărat să stabilească linii directoare 
pe care să se bazeze o afirmație privind o materie primă. Ar fi foarte neadecvat pentru 
funcționarea pieței comune ca interpretarea și efectuarea justificării științifice să cadă doar 
în sarcina autorităților de supraveghere din statele membre (sarcină care există adesea la 
nivel regional sau județean).

Amendamentul 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului. 

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate, pentru care să fie accesibilă o 
verificare științifică. Justificarea științifică 
este disponibilă la data introducerii pe piață 
a furajului. Comisia stabilește liniile 
directoare pentru cerințele privind 
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justificarea științifică și documentația 
aferentă, în vederea garantării unei 
calități științifice adecvate și a unei 
transpuneri unitare. Aceste linii 
directoare trebuie să cuprindă și 
procedura de evaluare a justificării 
științifice cu ocazia controalelor efectuate 
de autoritățile de supraveghere 
competente. Liniile directoare se stabilesc 
în conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută la art. 29 alineatul 
(2).

Or. de

Justificare

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 Behuaptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).
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Amendamentul 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului. 

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului. Consumatorii au dreptul de a 
primi din partea autorității competente o 
confirmare care să ateste furnizarea unei 
justificări științifice privind veridicitatea 
indicației.

Or. de

Justificare

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.
Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.
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Amendamentul 95
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului.

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului. Consumatorii au dreptul ca 
autoritatea competentă să le confirme 
faptul că indicația este justificată 
științific.

Or. en

Justificare

Amendamentul 18 depus de raportor intenționează să acorde consumatorului dreptul de a 
primi de la autoritatea competentă justificarea științifică pentru indicații. 
O astfel de justificare este, mai ales pentru deținătorii de animale de companie, de cele mai 
multe ori prea tehnică; și mai important este faptul că o astfel de justificare se bazează pe 
activități de cercetare costisitoare și stă la baza drepturilor de proprietate intelectuală 
confidențială. 
Autoritatea competentă confirmă, prin urmare, unui consumator, la cererea acestuia, faptul 
că justificarea științifică a fost furnizată autorității de către persoana responsabilă cu 
etichetarea.

Amendamentul 96
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) În cazul în care indicația se referă 
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sau se poate referi la o funcție a unui 
aditiv din grupele funcționale prevăzute în 
anexa I din Regulamentul (CE) nr. 
1831/2003, prezența aditivului într-o 
concentrație eficientă este considerată 
drept o justificare suficientă a veridicității 
indicației. În cazul în care indicația care 
se referă la o astfel de funcție nu are la 
bază un aditiv, se realizează evaluarea 
justificării științifice a indicației, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 
privind normele de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
cu privire la pregătirea și prezentarea 
cererilor, precum și la evaluarea și 
autorizarea aditivilor din hrana 
animalelor1.
1 JO L 133, 22.5.2008, p. 1.

Or. es

Justificare

Afirmațiile legate de aditivi care se bazează pe o materie primă pentru furaje ar trebui să fie 
admisibile doar dacă sunt justificate în același mod precum aditivii, cu informații privind 
siguranța și eficiența. Dacă afirmația s-ar baza pe un aditiv cu o concentrație adecvată în 
furajul respectiv, nu ar mai fi necesară o justificare științifică.

Amendamentul 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) În cazul în care indicația se referă 
sau se poate referi la o funcție a unui 
aditiv corespunzător grupelor funcționale 
prevăzute în anexa I din Regulamentul 
(CE) nr. 1831/2003, prezența aditivului 
într-o concentrație eficientă este 
considerată drept o justificare suficientă a 
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veridicității indicației. În cazul în care 
indicația care se referă la o astfel de 
funcție nu are la bază un aditiv, se aplică 
evaluarea justificării științifice a 
indicației, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al 
Comisiei din 25 aprilie 2008 privind 
normele de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
cu privire la pregătirea și prezentarea 
cererilor, precum și la evaluarea și 
autorizarea aditivilor din hrana 
animalelor1.

¹ JO L 133, 22.05.2008, p. 1.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
indicațiile referitoare la optimizarea 
nutriției și la sprijinirea sau protejarea 
condițiilor fiziologice sunt permise dacă 
nu se bazează pe o acțiune farmacologică 
sau imunologică.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
indicațiile referitoare la optimizarea 
nutriției și la sprijinirea sau protejarea 
condițiilor fiziologice sunt permise.

Or. de

Justificare

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 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).
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Amendamentul 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Specificațiile de etichetare obligatorii 
sunt furnizate integral într-un loc vizibil 
de pe ambalaj, container sau de pe o 
etichetă atașată la acesta, în mod clar, 
ușor lizibil și fără a putea fi șterse, cel 
puțin în limba sau în una din limbile 
oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață. 

(1) În cazul în care furajele sunt vândute 
unui operator din sectorul hranei 
animalelor, specificațiile de etichetare 
obligatorii sunt transmise cumpărătorului 
în modalitatea cea mai adecvată. Acestea 
sunt ușor lizibile și inteligibile, cel puțin în 
limba sau în una din limbile oficiale ale 
statului membru în care produsul este 
introdus pe piață. 

Or. de

Justificare

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

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Specificațiile de etichetare obligatorii 
sunt furnizate integral într-un loc vizibil 
de pe ambalaj, container sau de pe o 
etichetă atașată la acesta, în mod clar,
ușor lizibil și fără a putea fi șterse, cel 
puțin în limba sau în una din limbile 
oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață.

(1) În cazul în care furajul este vândut 
unui operator din sectorul hranei pentru 
animale, specificațiile de etichetare 
obligatorii sunt transmise posesorului 
într-un mod adecvat. Acestea sunt ușor
lizibile și inteligibile, cel puțin în limba sau 
în una din limbile oficiale ale statului 
membru în care produsul este introdus pe 
piață.

Or. es

Justificare

În cazul în care furajul îi revine unei persoane care nu este operator în sectorul hranei pentru 
animale  (de exemplu unei persoane private), informația ar trebui comunicată pe ambalaj. În 
cadrul activității comerciale (întreprinderi din sectorul hranei pentru animale) acest lucru nu 
ar fi necesar, bineînțeles. În acest caz, specificațiile trebuie indicate pe etichetă în modul cel 
mai adecvat.

Amendamentul 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Specificațiile de etichetare obligatorii 
sunt furnizate integral într-un loc vizibil de 
pe ambalaj, container sau de pe o etichetă 
atașată la acesta, în mod clar, ușor lizibil și 
fără a putea fi șterse, cel puțin în limba sau 
în una din limbile oficiale ale statului 
membru în care produsul este introdus pe 
piață. 

(1) Specificațiile de etichetare obligatorii 
sunt furnizate integral într-un loc vizibil de 
pe ambalaj, container sau de pe o etichetă 
atașată la acesta, sau, acolo unde este 
cazul, cu un document însoțitor, în mod 
clar, ușor lizibil și fără a putea fi șterse, cel 
puțin în limba sau în una din limbile 
oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață. 
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Or. de

Justificare

Pentru a garanta conformitatea cu articolul 14, alineatul 2. 

Amendamentul 102
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Specificațiile de etichetare obligatorii 
sunt furnizate integral într-un loc vizibil de 
pe ambalaj, container sau de pe o etichetă 
atașată la acesta, în mod clar, ușor lizibil și 
fără a putea fi șterse, cel puțin în limba sau 
în una din limbile oficiale ale statului 
membru în care produsul este introdus pe 
piață.

(1) Specificațiile de etichetare obligatorii 
sunt furnizate integral într-un loc vizibil de 
pe ambalaj, container sau de pe o etichetă 
atașată la acesta sau, acolo unde este 
cazul, în documentul însoțitor, în mod 
clar, ușor lizibil și fără a putea fi șterse, cel 
puțin în limba sau în una din limbile 
oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață.

Or. pl

Amendamentul 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Specificațiile de etichetare obligatorii 
trebuie să fie ușor identificabile și să nu fie 
acoperite de nicio altă informație. Acestea 
sunt afișate într-o culoare, cu caractere și 
dimensiuni care nu acoperă sau nu pun în 
evidență nicio parte a informațiilor, cu 
excepția cazului în care o asemenea 

(2) În cazul în care furajele îi revin unei 
alte persoane decât unui operator din 
sectorul hranei pentru animale, 
specificațiile de etichetare obligatorii sunt 
furnizate integral într-un loc vizibil de pe 
ambalaj, container sau de pe o etichetă 
atașată la acesta, în mod clar, ușor lizibil 
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variație este destinată să atragă atenția 
asupra unor fraze de securitate. 

și fără a putea fi șterse, sau pe un 
document însoțitor, cel puțin în limba sau 
în una din limbile oficiale ale statului 
membru în care furajul este introdus pe 
piață. 
Specificațiile de etichetare obligatorii 
trebuie să fie ușor identificabile și să nu fie 
acoperite de nicio altă informație. Acestea 
sunt afișate într-o culoare, cu caractere și 
dimensiuni care nu acoperă sau nu pun în 
evidență nicio parte a informațiilor, cu 
excepția cazului în care o asemenea variație 
este destinată să atragă atenția asupra unor 
fraze de securitate. 

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 104
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Specificațiile de etichetare obligatorii 
trebuie să fie ușor identificabile și să nu fie 
acoperite de nicio altă informație. Acestea 
sunt afișate într-o culoare, cu caractere și 

(2) În cazul în care furajele sunt vândute 
unei alte persoane decât unui operator 
din sectorul hranei pentru animale,
specificațiile de etichetare obligatorii sunt 
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dimensiuni care nu acoperă sau nu pun în 
evidență nicio parte a informațiilor, cu 
excepția cazului în care o asemenea 
variație este destinată să atragă atenția 
asupra unor fraze de securitate.

furnizate integral într-un loc vizibil de pe 
ambalaj, container sau de pe o etichetă 
atașată la acesta, în mod clar, ușor lizibil 
și fără a putea fi șterse, sau pe o foaie 
adițională, cel puțin în limba oficială a 
statului membru în care furajul este 
introdus pe piață. Specificațiile de 
etichetare obligatorii trebuie să fie ușor 
identificabile și să nu fie acoperite de nicio 
altă informație. Acestea sunt afișate într-o 
culoare, cu caractere și dimensiuni care nu 
acoperă sau nu pun în evidență nicio parte 
a informațiilor, cu excepția cazului în care 
o asemenea variație este destinată să atragă 
atenția asupra unor fraze de securitate.

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la articolul 14 alineatul (1).

Amendamentul 105
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Specificațiile cu privire la condițiile 
stabilite în alineatele (1) și (2) pot fi 
incluse în Codurile comunitare prevăzute la 
articolul 26.

(3) Specificațiile cu privire la condițiile 
stabilite în alineatele (1) și (2) pot fi 
incluse în Codurile comunitare prevăzute la 
articolul 26. În mod concret, codurile 
trebuie să menționeze sub ce formă 
trebuie comunicate pe etichetă 
specificațiile obligatorii.

Or. es

Justificare

Comisia trebuie să adopte Codul de bune practici privind etichetarea conform articolului 29.
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Amendamentul 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziție, la cerere, informații privind 
compoziția cantitativă, cu o aproximație 
de +/- 15% față de valoarea 
corespunzătoare pregătirii furajului, cu 
excepția cazului în care aceste informații 
sunt sensibile din punct de vedere 
comercial și comunicarea lor ar afecta
drepturile de proprietate intelectuală ale 
acestuia;

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziția cumpărătorului, la cerere, 
informații privind compoziția cantitativă 
exactă corespunzătoare pregătirii reale a
furajului. Această cerință nu este valabilă 
pentru materii prime pentru furaje 
prezente în furajul combinat într-un 
procent din greutate de 2% sau mai mic, 
dacă fabricantul consideră că aceste 
informații sunt sensibile din punct de 
vedere comercial și dacă poate dovedi că 
i-ar fi afectate drepturile de proprietate 
intelectuală dacă acestea ar fi comunicate;

Or. de

Justificare

Amendamentul 22 a fost modificat în urma dezbaterilor din cadrul comisiei parlamentare.

Potrivit specificațiilor producătorului, proprietatea intelectuală este relevantă în principal 
pentru microcomponentele care reprezintă mai puțin de 2% din procentul de masă al 
furajelor combinate. Domeniul de variație de +/-15% a valorii, prevăzut în regulamentul în 
vigoare, ar trebui să îi confere producătorului o anumită flexibilitate în ceea ce privește 
tipărirea de etichete (a priori). În urma unei cereri (a posteriori), compoziția exactă este deja 
cunoscută și, prin urmare, această flexibilitate nu mai este necesară. 
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Amendamentul 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente 
nu sunt precizate pe etichetă, fabricantul 
pune la dispoziție, la cerere, informații 
privind compoziția cantitativă, cu o 
aproximație de +/- 15% față de valoarea 
corespunzătoare pregătirii furajului, cu 
excepția cazului în care aceste informații 
sunt sensibile din punct de vedere 
comercial și comunicarea lor ar afecta 
drepturile de proprietate intelectuală ale 
acestuia;

(b) declarația deschisă se aplică primelor 
cinci componente ale furajelor, în ordinea 
importanței în ceea ce privește greutatea. 
Dacă acestea nu ajung la 80% din 
greutate, declarația deschisă se aplică 
unui număr suplimentar de componente 
ale furajelor pentru a se ajunge la cel 
puțin 80% din greutate; pentru a nu se 
aduce atingere drepturilor sale de 
proprietate intelectuală, și pe baza unor 
dovezi justificate, producătorul nu este 
obligat să furnizeze informații despre acele 
materii prime al căror conținut nu 
depășește 3% din greutate. Autoritățile 
competente au în continuare dreptul de a 
cunoaște procentul exact al tuturor 
materiilor prime pentru furaje. 

Or. de

Justificare

Prin amendamentul propus, se poate ajunge la un regulament practic și favorabil 
consumatorilor. Protecția proprietății intelectuale se aplică microcomponentelor care 
reprezintă mai puțin de 3% din greutate.

Amendamentul 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 

(b) declarația deschisă se aplică primelor 
patru componente ale furajelor, în 
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compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente 
nu sunt precizate pe etichetă, fabricantul 
pune la dispoziție, la cerere, informații 
privind compoziția cantitativă, cu o 
aproximație de +/- 15% față de valoarea 
corespunzătoare pregătirii furajului, cu 
excepția cazului în care aceste informații 
sunt sensibile din punct de vedere 
comercial și comunicarea lor ar afecta 
drepturile de proprietate intelectuală ale
acestuia;

ordinea importanței în ceea ce privește 
greutatea. Dacă acestea nu ajung la 70% 
din greutate, declarația deschisă se aplică 
unui număr suplimentar de componente 
ale furajelor pentru a se ajunge la cel 
puțin 70% din greutate; pentru a nu se 
aduce atingere drepturilor sale de 
proprietate intelectuală, și pe baza unor 
dovezi justificate, producătorul nu este 
obligat să furnizeze informații despre 
acele materii prime al căror conținut nu 
depășește 3% din greutate. Autoritățile 
competente au în continuare dreptul de a 
cunoaște procentul exact al tuturor 
materiilor prime pentru furaje.

Or. de

Justificare

Prin amendamentul propus, se poate ajunge la un regulament practic și favorabil 
consumatorilor. Protecția proprietății intelectuale se aplică microcomponentelor care 
reprezintă mai puțin de 3% din greutate.

Amendamentul 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente 
nu sunt precizate pe etichetă, fabricantul 
pune la dispoziție, la cerere, informații 
privind compoziția cantitativă, cu o 
aproximație de +/- 15% față de valoarea 
corespunzătoare pregătirii furajului, cu 
excepția cazului în care aceste informații 
sunt sensibile din punct de vedere 

(b) declarația deschisă se aplică primelor 
patru componente ale furajelor, în ordinea 
importanței în ceea ce privește greutatea. 
Dacă acestea nu ajung la 60% din 
greutate, declarația deschisă se aplică 
unui număr suplimentar de componente 
ale furajelor pentru a se ajunge la cel 
puțin 60% din greutate; pentru a nu se 
aduce atingere drepturilor sale de 
proprietate intelectuală, și pe baza unor 
dovezi justificate, producătorul nu este 
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comercial și comunicarea lor ar afecta 
drepturile de proprietate intelectuală ale 
acestuia;

obligat să furnizeze informații despre acele 
materii prime al căror conținut nu 
depășește 3% din greutate. Autoritățile 
competente au în continuare dreptul de a 
cunoaște procentul exact al tuturor 
materiilor prime pentru furaje.

Or. de

Justificare

Prin amendamentul propus, se poate ajunge la un regulament practic și favorabil 
consumatorilor. Protecția proprietății intelectuale se aplică microcomponentelor care 
reprezintă mai puțin de 3% din greutate.

Amendamentul 110
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziție, la cerere, informații privind 
compoziția cantitativă, cu o aproximație de 
+/- 15% față de valoarea corespunzătoare 
pregătirii furajului, cu excepția cazului în 
care aceste informații sunt sensibile din 
punct de vedere comercial și comunicarea 
lor ar afecta drepturile de proprietate 
intelectuală ale acestuia;

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziție, la cerere, informații privind 
compoziția cantitativă, cu o aproximație de 
+/- 15% față de valoarea corespunzătoare 
pregătirii furajului, cu excepția cazului în 
care aceste informații sunt sensibile din 
punct de vedere comercial și comunicarea 
lor ar afecta drepturile de proprietate 
intelectuală ale acestuia, în conformitate 
cu Directiva 2004/48/CE;

Or. en

Justificare

Pentru a răspunde clientului cu privire la dorința sa de a primi informații suplimentare 
privind compoziția unui furaj, derogarea de la obligația producătorului de a comunica și alte 
informații privind compoziția trebuie privită în contextul dispozițiilor menționate în Directiva 
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2004/48/CE și în special la articolul 8 din directivă. Această abordare respectă în totalitate 
dorința Comisiei de a realiza echilibrul adecvat între cerințele clienților privind furnizarea de 
informații relevante și solicitarea reprezentaților acestui sector de a se păstra un anumit nivel 
de protecție a cunoștințelor, așa cum se arată la considerentul (19). 

Amendamentul 111
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul alineatului (2) litera 
(b), Comisia stabilește reguli de 
punere în aplicare care să prevadă 
condițiile în care: 
- utilizatorul de furaje poate avea 
acces la alte informații privind 
compoziția, iar
- producătorul poate fi scutit de obligația 
de a comunica informațiile respective.
Măsurile respective, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia cu elemente noi, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 29 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Pentru a satisface nevoia crescătorilor de animale de a primi informații suplimentare privind 
compoziția unui furaj, asigurându-se, în același timp, un nivel satisfăcător de protecție a 
cunoștințelor producătorului de furaje, punerea efectivă în aplicare a cerințelor stabilite la 
prezentul articol trebuie subordonată îndeplinirii condițiilor ce urmează a fi adoptate prin 
procedura de comitologie cu control a Parlamentului European. Prezentul amendament 
respectă în totalitate cele menționate la considerentul (19). 
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Amendamentul 112
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Potrivit alineatului (2) litera (b), 
dispozițiile conform cărora producătorul 
poate fi scutit de obligația de a furniza 
clientului informații privind compoziția 
furajelor trebuie aplicate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 29 alineatul (4).

Or. it

Justificare

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

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

Amendamentul 113
Agnes Schierhuber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziție, la cerere, informații privind 
compoziția cantitativă, cu o aproximație de 
+/- 15% față de valoarea corespunzătoare 

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziția cumpărătorului, la cerere, 
informații privind compoziția cantitativă, 
cu o aproximație de +/- 15% față de 
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pregătirii furajului, cu excepția cazului în 
care aceste informații sunt sensibile din 
punct de vedere comercial și comunicarea 
lor ar afecta drepturile de proprietate 
intelectuală ale acestuia;

valoarea corespunzătoare pregătirii 
furajului;

Or. de

Justificare

Regulamentul propus acordă cumpărătorului dreptul la informare și protejează în același 
timp în suficientă măsură dreptul vânzătorului la conservarea secretului comercial prin 
stabilirea unei marje de +/- 15% în ceea ce privește formula și etichetarea produsului. 
Dreptul cumpărătorului nu ar trebui însă îngrădit suplimentar. Furnizarea informațiilor nu 
ar trebui lăsată la latitudinea vânzătorului. Prin urmare, ultimul fragment de teză ar trebui 
eliminat.

Amendamentul 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziție, la cerere, informații privind 
compoziția cantitativă, cu o aproximație de 
+/- 15% față de valoarea corespunzătoare 
pregătirii furajului, cu excepția cazului în 
care aceste informații sunt sensibile din 
punct de vedere comercial și comunicarea 
lor ar afecta drepturile de proprietate 
intelectuală ale acestuia;

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziție, la cerere, informații privind 
compoziția cantitativă, cu o aproximație de 
+/- 15% față de valoarea corespunzătoare 
pregătirii furajului;

Or. de

Justificare

Prin hotărârea sa din 6.12.2006, Curtea Europeană de Justiție a declarat drept legală o 
marjă de toleranță de până la 15% în ceea ce privește indicarea cantitativă. Regula de 15% îi 
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lasă suficientă libertate producătorului în ceea ce privește producția și îi permite să nu 
dezvăluie pe deplin compoziția. O concesie de 15% marjă de toleranță însoțită în același timp 
de refuzul de a informa nu poate fi însă în interesul consumatorului. Această anexă ar trebui, 
prin urmare, suprimată.

Amendamentul 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente pot transmite 
consumatorilor informațiile privind 
compoziția cantitativă primite conform 
alineatului (2) litera (b), pe baza unei 
solicitări justificate, în măsura în care 
consideră, în urma evaluării intereselor 
justificate ale producătorilor și 
consumatorilor, că transmiterea 
informațiilor este îndreptățită. După caz, 
autoritatea transmite informațiile doar 
dacă se semnează o declarație de 
confidențialitate.

Or. de

Justificare

Acest amendament servește clarificării și este rezultatul dezbaterilor din cadrul comisiei 
competente și al celor purtate cu Comisia. 

„Declarația deschisă” în ceea ce privește materiile prime pentru furaje trebuie garantată 
prin asigurarea accesului la aceste informații în cazul în care există suspiciuni întemeiate.
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Amendamentul 116
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 Articolul 19
Pe eticheta hranei pentru animale de 
companie se indică un număr de telefon
gratuit pentru a-i permite clientului să 
obțină, pe lângă specificațiile obligatorii, 
informații suplimentare referitoare la:

Pe eticheta hranei pentru animale de 
companie se indică surse de informare 
gratuite (de exemplu, un număr de telefon, 
o adresă de e-mail, o pagină de internet) 
privind persoana responsabilă cu 
specificațiile de etichetare pentru a-i 
permite clientului să obțină, pe lângă 
specificațiile obligatorii, informații 
suplimentare referitoare la:

Or. pl

Justificare

Un număr de telefon gratuit trebuie prevăzut ca o posibilitate suplimentară, care îi permite 
consumatorului să obțină informații suplimentare referitoare la compoziția produsului 
respectiv. În special întreprinderile mici și mijlocii nu au posibilitatea de a asigura un astfel 
de serviciu suplimentar în toate cele 23 de limbi oficiale pentru a furniza prin telefon 
informații, adesea privind teme deosebite, în timp ce persoana respectivă este „în așteptare”. 
Prin urmare, persoana responsabilă cu etichetarea trebuie să poată alege modalitatea de 
informare, de exemplu prin telefon, poștă, internet. 

Amendamentul 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe eticheta hranei pentru animale de 
companie se indică un număr de telefon 
gratuit pentru a-i permite clientului să 
obțină, pe lângă specificațiile obligatorii, 
informații suplimentare referitoare la:

Pe eticheta hranei pentru animale de 
companie se indică o posibilitate gratuită 
(de exemplu, telefon, e-mail, internet) de 
contactare a persoanei responsabile de 
specificațiile de etichetare pentru a-i 
permite clientului să obțină, pe lângă 
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specificațiile obligatorii, informații 
suplimentare referitoare la:

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 118
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe eticheta hranei pentru animale de 
companie se indică un număr de telefon 
gratuit pentru a-i permite clientului să 
obțină, pe lângă specificațiile obligatorii, 
informații suplimentare referitoare la:

Pe eticheta hranei pentru animale de 
companie se indică un mijloc de 
contactare gratuită a persoanei 
responsabile cu specificațiile de 
etichetare (precum telefonul, poșta 
electronică sau internetul) pentru a-i 
permite clientului să obțină, pe lângă 
specificațiile obligatorii, informații 
suplimentare referitoare la:

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile prevăzute la literele (a) și (b) 
trebuie transmise, fără a aduce atingere 
dreptului de păstrare a datelor, atunci 
când acestea sunt sensibile din punct de 
vedere economic sau divulgarea lor ar 
putea încălca drepturile la proprietate 
intelectuală.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 120
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la literele (a) și 
(b) trebuie furnizate fără să se aducă 
atingere dreptului de a reține detalii, dacă 
acestea sunt sensibile din punct de vedere 
comercial sau comunicarea lor ar putea 
afecta drepturile de proprietate 
intelectuală.

Or. en

Justificare

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.
A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 

customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.
Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 

must be foreseen.
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Amendamentul 121
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă cerințele prevăzute la 
articolele 15, 16, 17 și 18, furajele care
conțin un nivel de substanțe nedorite care 
depășește limitele permise prin Directiva 
2002/32/CE vor fi etichetate ca „furaje cu 
nivel (niveluri) în exces de … (denumirea 
substanței (substanțelor) nedorite în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
2002/32/CE), destinate numai unităților 
de detoxificare autorizate”. Autorizarea 
acestor unități se va face în temeiul 
articolului 10 alineatele (2) sau (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005.

(1) Pe lângă cerințele prevăzute la 
articolele 15, 16, 17 și 18, furajele pentru
care nu există specificații europene legale
în sensul anexei VIa primesc un număr de 
identificare care corespunde dispozițiilor 
stabilite în anexa respectivă.

Or. es

Justificare

Pentru ca, în mod normal, să fie respectate standardele de siguranță în ceea ce privește 
furajele, trebuie neapărat să se asigure faptul că toate produsele care au calitatea de furaj 
îndeplinesc regulile privind furajele. Faptul că aria de aplicabilitate a articolului 20 este 
limitată la produsele al căror conținut de substanțe nedorite depășește valorile maxime 
stabilite conform Directivei 2002/32/CE poate determina ca anumite standarde de siguranță 
viitoare, care se adoptă pe altă bază legală decât Directiva 2002/32/CE, să nu fie incluse în 
regulament.

Amendamentul 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă cerințele prevăzute la 
articolele 15, 16, 17 și 18, furajele care 
conțin un nivel de substanțe nedorite care 
depășește limitele permise prin Directiva 

(1) Pe lângă cerințele prevăzute la articolele 
15, 16, 17 și 18, furajele care nu 
corespund condițiilor enumerate în anexa 
VI trebuie prevăzute cu elementele de 
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2002/32/CE vor fi etichetate ca „furaje cu 
nivel (niveluri) în exces de … (denumirea 
substanței (substanțelor) nedorite în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
2002/32/CE), destinate numai unităților 
de detoxificare autorizate”. Autorizarea 
acestor unități se va face în temeiul 
articolului 10 alineatele (2) sau (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005.

etichetare prezentate în anexa VI.

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care contaminarea trebuie 
redusă sau eliminată prin curățare, 
etichetarea suplimentară pentru furaje 
contaminate trebuie să fie „furaje cu nivel 
(niveluri) în exces de … (denumirea 
substanței (substanțelor) nedorite în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
2002/32/CE), destinate exclusiv utilizării
ca furaj numai după o curățare 
adecvată”.

(2) Comisia poate modifica anexa VI, în 
linie cu progresul legislativ conex 
dezvoltării standardelor.

Or. de
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Justificare

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.

Amendamentul 124
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care contaminarea trebuie 
redusă sau eliminată prin curățare, 
etichetarea suplimentară pentru furaje 
contaminate trebuie să fie: „furaje cu 
nivel (niveluri) în exces de … (denumirea 
substanței (substanțelor) nedorite în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
2002/32/CE), destinate exclusiv utilizării 
ca furaj numai după o curățare 
adecvată”.

(2) În cazul stabilirii de standarde noi, 
Comisia poate modifica anexa VIa pentru 
a o adapta cerințelor legale.

Or. es

Justificare

Pentru ca, în mod normal, să fie respectate standardele de siguranță în ceea ce privește 
furajele, trebuie neapărat să se asigure faptul că toate produsele care au calitatea de furaj 
îndeplinesc regulile privind furajele. Faptul că aria de aplicabilitate a articolului 20 este 
limitată la produsele al căror conținut de substanțe nedorite depășește valorile maxime 
stabilite conform Directivei 2002/32/CE poate determina ca anumite standarde de siguranță 
viitoare, care se adoptă pe altă bază legală decât Directiva 2002/32/CE, să nu fie incluse în 
regulament.
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Amendamentul 125
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Specificațiile menționate la articolul 15 
literele (c), (d) și (e) și la articolul 16 
alineatul (2) nu sunt obligatorii în cazul în 
care, înainte de fiecare tranzacție, 
cumpărătorul declară în scris că nu solicită 
aceste informații. O tranzacție poate fi 
compusă din mai multe livrări.

(1) Specificațiile menționate la articolul 15 
literele (c) și (d) și la articolul 16 alineatul
(2) nu sunt obligatorii în cazul în care, 
înainte de fiecare tranzacție, cumpărătorul 
declară în scris că nu solicită aceste 
informații. O tranzacție poate fi compusă 
din mai multe livrări.

Or. en

Justificare

Derogarea nu ar trebui să acopere dispozițiile articolului 15 litera (e), deoarece utilizatorii 
de furaje au nevoie de informații privind cantitatea netă, exprimată în unități de masă, în 
cazul produselor solide, și în unități de masă sau volum, în cazul produselor lichide.

Amendamentul 126
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere anexei I la 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005, 
specificațiile menționate la articolul 15 
literele (c), (d) și (e) și la articolul 16 
alineatul (2) din prezentul regulament nu 
sunt obligatorii pentru materiile prime 
pentru furaje care nu conțin aditivi pentru 
hrana animalelor, cu excepția 
conservanților și aditivilor pentru 
însilozare și care sunt produse și livrate de 
un operator din sectorul hranei animalelor 
în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 
pentru un utilizator de furaje în producția 

(3) Fără a aduce atingere anexei I la 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005, 
specificațiile menționate la articolul 15 
literele (c) și (d) și la articolul 16 alineatul
(2) din prezentul regulament nu sunt 
obligatorii pentru materiile prime pentru 
furaje care nu conțin aditivi pentru hrana 
animalelor, cu excepția conservanților și 
aditivilor pentru însilozare și care sunt 
produse și livrate de un operator din 
sectorul hranei animalelor în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005 pentru un 
utilizator de furaje în producția primară 
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primară pentru a fi folosite în propria 
exploatație.

pentru a fi folosite în propria exploatație.

Or. en

Justificare

Derogarea nu ar trebui să acopere dispozițiile articolului 15 litera (e), deoarece utilizatorii 
de furaje au nevoie de informații privind cantitatea netă, exprimată în unități de masă, în 
cazul produselor solide, și în unități de masă sau volum, în cazul produselor lichide.

Amendamentul 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ceea ce privește cantitățile de hrană 
pentru animale de companie care nu 
depășesc rația zilnică pentru respectiva 
specie de animale vândută la pachete cu 
mai multe containere, specificațiile 
menționate la articolul 15 literele (b), (c) și 
(f) și la articolul 17 alineatul (1) literele (c), 
(e) și (f) pot fi indicate numai pe pachet și 
fără a fi indicate pe fiecare container.

(7) În ceea ce privește cantitățile de hrană 
pentru animale de companie vândute la 
pachete cu mai multe containere, 
specificațiile menționate la articolul 15 
literele (b), (c) și (f) și la articolul 17 
alineatul (1) literele (b), (c), (e) și (f) pot fi 
indicate numai pe ambalajul exterior și 
fără a fi indicate pe fiecare container.

Or. de

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 128
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ceea ce privește cantitățile de hrană 
pentru animale de companie care nu 
depășesc rația zilnică pentru respectiva 
specie de animale vândută la pachete cu 
mai multe containere, specificațiile 
menționate la articolul 15 literele (b), (c) și
(f) și la articolul 17 alineatul (1) literele (c),
(e) și (f) pot fi indicate numai pe pachet și 
fără a fi indicate pe fiecare container.

(7) În ceea ce privește cantitățile de hrană 
pentru animale de companie vândută la 
pachete cu mai multe containere, 
specificațiile menționate la articolul 15 
literele (b), (c) și (f) și la articolul 17 
alineatul (1) literele (b), (c), (e) și (f) pot fi 
indicate numai pe ambalajul exterior și 
fără a fi indicate pe fiecare container.

Or. en

Justificare

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

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

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

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

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

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

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

Amendamentul 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cerințele prevăzute la articolul 15 
literele (e), (f) și (g) și la articolul 16 
alineatele (1) și (2) nu sunt obligatorii 
atunci când sunt utilizate subproduse de 
origine vegetală sau animală cu un nivel 
de umiditate de peste 50% rezultate din 
prelucrarea industrială.

Or. de

Justificare

Prin actuala Directivă 96/25/CE, furajele cu un conținut ridicat de apă sunt dispensate de 
obligația etichetării (articolul 6 alineatul (3) litera (b)) (de exemplu, subprodusele din sfeclă; 
borhot de bere și drojdie; subproduse de cartofi etc.). 

Astfel de furaje cu un conținut ridicat de apă ar determina  procesul de degradare și s-ar 
deteriora înainte ca rezultatele analizelor să fie disponibile. Aceste furaje sunt foarte cerute 
de către utilizatori. Prin urmare, detalii suplimentare cum ar fi felul furajelor sau denumirea 
comercială nu sunt esențiale.



AM\735898RO.doc 75/102 PE409.724v01-00

RO

Amendamentul 130
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă cerințele obligatorii de 
etichetare, etichetarea furajelor compuse
poate include, de asemenea, specificații de 
etichetare voluntare, cu condiția ca 
principiile generale prevăzute la articolul 
11 să fi respectate.

(1) Pe lângă cerințele obligatorii de 
etichetare, etichetarea furajelor combinate
poate include, de asemenea, specificații de 
etichetare voluntare, cu condiția ca 
principiile generale prevăzute la articolul 
11 să fi respectate, iar specificațiile să 
treacă printr-o procedură de atestare 
aplicată de o autoritate de control.

Or. it

Amendamentul 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă cerințele obligatorii de 
etichetare, etichetarea furajelor compuse 
poate include, de asemenea, specificații de 
etichetare voluntare, cu condiția ca 
principiile generale prevăzute la articolul 
11 să fi respectate.

(1) Pe lângă cerințele obligatorii de 
etichetare, etichetarea realizată în 
conformitate cu declarațiile obligatorii 
prevăzute la articolul 14 a furajelor 
compuse poate include, de asemenea, 
specificații de etichetare voluntare, cu 
condiția ca principiile generale prevăzute la 
articolul 11 să fi respectate.

Or. de

Justificare

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, 
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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.

Amendamentul 132
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă cerințele obligatorii de 
etichetare, etichetarea furajelor compuse
poate include, de asemenea, specificații de 
etichetare voluntare, cu condiția ca 
principiile generale prevăzute la articolul 
11 să fi respectate.

(1) Pe lângă cerințele obligatorii de 
etichetare, etichetarea furajelor combinate
poate include, de asemenea, în cadrul 
specificațiilor obligatorii prevăzute la 
articolul 14, specificații de etichetare 
voluntare, cu condiția ca principiile 
generale prevăzute la articolul 11 să fi 
respectate.

Or. en

Justificare

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

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă cerințele obligatorii de 
etichetare, etichetarea furajelor compuse
poate include, de asemenea, specificații de 
etichetare voluntare, cu condiția ca 
principiile generale prevăzute la articolul 
11 să fi respectate.

(1) Pe lângă cerințele obligatorii de 
etichetare, etichetarea materiilor prime 
pentru furaje sau a furajelor combinate
poate include, de asemenea, specificații de 
etichetare voluntare, cu condiția ca 
principiile generale prevăzute la articolul 
11 să fi respectate.

Or. en

Justificare

Informațiile voluntare trebuie extinse astfel încât să includă materiile prime și nu ar trebui să 
se limiteze la furajele combinate. În plus, lista cu informațiile nu trebuie să fie limitată, ci ar 
trebui să fie explicativă și nerestrictivă.

Amendamentul 134
Agnes Schierhuber

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Etichetarea voluntară suplimentară 
poate include numai următoarele 
specificații:

(2) Etichetarea voluntară suplimentară 
poate include în special următoarele 
specificații:

Or. de

Justificare

Lista specificațiilor facultative nu trebuie să fie exhaustivă. Trebuie să fie permise 
specificațiile care nu sunt prezente în enumerare, dar care, cu toate acestea, nu contravin 
interdicției de a induce consumatorii în eroare (articolul 22 alineatul (1) coroborat cu 
articolul 11).
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Amendamentul 135
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Etichetarea voluntară suplimentară 
poate include numai următoarele
specificații:

(2) Etichetarea voluntară suplimentară 
poate include următoarele specificații:

Or. en

Justificare

Informațiile voluntare trebuie extinse astfel încât să includă materiile prime și nu ar trebui să 
se limiteze la furajele combinate. În plus, lista cu informațiile nu trebuie să fie limitată, ci ar 
trebui să fie explicativă și nerestrictivă.

Amendamentul 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Declarații privind amidonul digestibil 
și proteina brută;

Or. de

Justificare

Producătorul poate inscripționa specificațiile importante pentru utilizator.
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Amendamentul 137
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) existența/inexistența unei anumite 
substanțe;

Or. it

Amendamentul 138
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) procentul din greutate al fiecărei 
materii prime pentru furaje.

Or. it

Amendamentul 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fabricanții care utilizează o materie 
primă pentru furaje care nu este 
menționată în Catalog trebuie să solicite 
mai întâi înregistrarea materiei prime 
respective în Catalog, în conformitate cu 
articolul 27 alineatul (1). 

Or. de
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Justificare

Amendamentul 25 a fost modificat după dezbateri cu Comisia. 
Catalogul nu reprezintă o listă pozitivă recunoscută oficial, ci este alcătuit de actorii 
economici pe propria răspundere. O materie primă pentru furaje nou introdusă de către un 
producător trebuie totuși indicată în catalog, de comun acord cu operatorii de pe piață și cu 
autoritățile responsabile.

Amendamentul 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă Catalogul, proiectul de 
Coduri și proiectele de modificări care vor 
fi aduse acestora în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 29 
alineatul (2), cu condiția ca următoarele 
cerințe să fie îndeplinite:

În conformitate cu alineatul (1), 
raportorii informează Comisia și 
Comitetul desemnat la articolul 29 
alineatul (1) cu privire la Catalog, Coduri 
și modificările la acestea. 
Comisia poate respinge, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 29 alineatul (4), 
Catalogul, Codurile și modificările în 
cazul în care, printre altele, următoarele 
cerințe nu sunt îndeplinite:

Or. de

Justificare

Amendamentul 25 a fost modificat după dezbateri în cadrul comisiei parlamentare și 
împreună cu Comisia. 
Catalogul și Codurile trebuie întocmite de către actorii economici pe propria răspundere. 
Pentru a ușura procesul, autorizația propusă ar trebui înlocuită cu o simplă notificare, 
lăsând Comisiei posibilitatea de a o contesta. Controlul parlamentar trebuie garantat prin 
aplicarea procedurii de reglementare cu control.
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Amendamentul 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 30 – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 se 
modifică după cum urmează:

Or. de

Amendamentul 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

la articolul 2 alineatul (2), se adaugă 
următoarele litere:
(o) „etichetare”: atribuirea oricăror 
mențiuni, indicații, mărci de comerț sau 
de fabrică, imagini sau simboluri unui 
furaj prin înscrierea acestor informații pe 
orice suport, cum ar fi ambalajul, 
containerul, nota, eticheta, documentul, 
inelul, colereta sau internetul, care se 
referă la un astfel de furaj sau îl însoțesc;
(p) „etichetă”: orice etichetă, marcă, 
marcaj, imagine sau alt material 
descriptiv, scris, imprimat, ștanțat, 
marcat, gofrat, tipărit sau atașat unui 
container cu furaje, sau orice suport de 
date care se referă la un astfel de furaj 
sau îl însoțește.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 
1831/2003 se modifică după cum urmează:

Articolul 16 se modifică după cum 
urmează:

(1) Alineatul (1) se modifică după cum 
urmează:

(1) Alineatul (1) se modifică după cum 
urmează:
(-a) Fraza introductivă se înlocuiește cu 
următorul text:
„1. Este interzisă introducerea pe piață a 
oricărui aditiv pentru hrana animalelor 
sau a oricărui preamestec de aditivi dacă 
producătorul, ambalatorul, importatorul, 
vânzătorul sau distribuitorul nu pune la 
dispoziția operatorului din sectorul hranei 
animalelor următoarele specificații de 
etichetare:”

(a) Litera (d) se înlocuiește cu următorul 
text:

(a) Litera (d) se înlocuiește cu următorul 
text:

„(d) dacă este cazul, numărul autorizației 
atribuit instituției producătoare sau care 
introduce pe piață aditivii pentru hrana 
animalelor sau preamestecul de aditivi în 
conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al 
Parlamentului European și al Consiliului*;

„(d) dacă este cazul, numărul autorizației 
atribuit instituției care introduce pe piață 
aditivii pentru hrana animalelor sau 
preamestecul de aditivi în conformitate cu 
articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
183/2005 al Parlamentului European și al 
Consiliului* și care este responsabilă cu 
specificațiile de etichetare;

---------------------------------------- ----------------------------------------
* JO L 35, 8.2.2005, p. 1.”; * JO L 35, 8.2.2005, p. 1.”;
(b) se adaugă următorul paragraf: (b) se adaugă următorul paragraf:
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„În cazul preamestecurilor, literele (b), (d), 
(e) și (g) nu se vor aplica aditivilor pentru 
hrana animalelor încorporați.”

„În cazul preamestecurilor, literele (b), (d), 
(e) și (g) nu se vor aplica fiecărui aditiv 
pentru hrana animalelor încorporat, ci 
numai preamestecurilor.”

Or. de

Justificare

 Este indicată armonizarea dintre cerințele de etichetare din Regulamentul 1831/2003 și 
conceptul de informare prin etichetare, astfel cum este introdus prin prezentul regulament, 
având în vedere raportul dintre acestea.

Amendamentul 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

(2) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

„3. În plus față de informațiile menționate 
la alineatul (1), ambalajul sau containerul
unui aditiv pentru hrana animalelor care 
face parte dintr-un grup funcțional 
menționat în anexa III sau dintr-un 
preamestec ce conține un aditiv aparținând 
unui grup funcțional menționat în anexa III 
trebuie să conțină informațiile prevăzute 
de anexă, aplicate în mod vizibil, lizibil și 
de neșters.”

„3. În plus față de informațiile menționate 
la alineatul (1), specificațiile de etichetare 
ale unui aditiv pentru hrana animalelor 
care face parte dintr-un grup funcțional 
menționat în anexa III sau dintr-un 
preamestec ce conține un aditiv aparținând 
unui grup funcțional menționat în anexa III 
trebuie să fie puse la dispoziția 
operatorului din sectorul hranei 
animalelor care achiziționează produsul, 
conform anexei III.
În plus față de specificațiile de etichetare 
obligatorii, pot fi indicate și specificații 
voluntare în ceea ce privește aditivii și 
preamestecurile, în măsura în care sunt 
respectate principiile generale în 
conformitate cu articolele 11 și 13 din 
Regulamentul (CE) nr. .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[privind introducerea pe piață și utilizarea 
furajelor].
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În locul numelui grupei funcționale poate 
fi utilizată o prescurtare.”

Or. de

Justificare

Este indicată armonizarea dintre cerințele de etichetare din Regulamentul 1831/2003 și 
conceptul de informare prin etichetare, astfel cum este introdus prin prezentul regulament, 
având în vedere raportul dintre acestea.

Amendamentul 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

(3) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

„4. În ceea ce privește preamestecurile, 
termenul "preamestec" trebuie să figureze 
cu majuscule pe etichetă și trebuie să se 
menționeze substanțele de bază, în cazul 
materiilor prime pentru furaje, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (e) din Regulamentul (CE) nr. …/… 
al Parlamentului European și al Consiliului 
[privind introducerea pe piață și utilizarea 
furajelor]*. “

„4.  În ceea ce privește preamestecurile, 
termenul "preamestec" trebuie să figureze 
cu majuscule pe etichetă și trebuie să se 
menționeze substanțele de bază, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (e) din Regulamentul (CE) nr. …/… 
al Parlamentului European și al Consiliului 
[privind introducerea pe piață și utilizarea 
furajelor]*. “

Or. de

Justificare

Este indicată armonizarea dintre cerințele de etichetare din Regulamentul 1831/2003 și 
conceptul de informare prin etichetare, astfel cum este introdus prin prezentul regulament, 
având în vedere raportul dintre acestea.
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Amendamentul 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se introduce următorul alineat (4a):

„Comisia încurajează dezvoltarea unui 
cod comunitar de bune practici privind 
etichetarea. Acesta se referă la întregul 
domeniu de aplicare a etichetării. Codul 
susține îmbunătățirea caracterului 
adecvat al etichetării la toate punctele de 
introducere pe piață.

Procedura prevăzută la articolul 16a se va 
aplica în cazul înființării și al oricăror 
modificări aduse Codului.”

Or. de

Justificare

Este indicată armonizarea dintre cerințele de etichetare din Regulamentul 1831/2003 și 
conceptul de informare prin etichetare, astfel cum este introdus prin prezentul regulament, 
având în vedere raportul dintre acestea.

Amendamentul 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următorul articol 16a:

„Articolul 16a
Înființarea Catalogului și a Codului
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(1) Comisia se asigură că acest Cod este 
elaborat și modificat:
(a) în comun cu toți reprezentanții 
competenți din sectorul european al 
hranei pentru animale și alte părți 
interesate, precum utilizatorii de furaje;
(b) în colaborare cu autoritățile 
competente din statele membre și, după 
caz, cu Autoritatea;
(c) luând în considerare experiențele 
relevante din avizele emise de Autoritate, 
precum și evoluțiile din domeniul 
cunoștințelor științifice sau tehnice.
(2) Comisia aprobă Catalogul, proiectul 
de Coduri și proiectele de modificări care 
vor fi aduse acestora în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 22 
alineatul (2), cu condiția ca următoarele 
cerințe să fie îndeplinite:
(a) au fost întocmite în conformitate cu 
alineatul (1);
(b) conținutul acestora poate fi aplicat în 
sectoarele interesate, la nivelul întregii 
Comunități;
(c) pot contribui la realizarea 
respectivelor obiective.
(3) Comisia va publica titlurile și 
referințele privind Catalogul și Codurile 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria C.”

Or. de

Justificare

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.
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Amendamentul 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică după douăsprezece luni de la data 
publicării.

Se aplică după douăsprezece luni de la data 
intrării în vigoare; cu toate acestea, în 
ceea ce privește furajele care nu sunt 
dedicate animalelor destinate producției 
de alimente și care sunt introduse pe piață 
pentru prima dată la 36 de luni de la data 
publicării, se aplică măsurile prevăzute la 
articolul 17 alineatul (3).

Or. de

Justificare

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

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

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

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.
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Amendamentul 149
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul animalelor care nu sunt destinate 
producției de alimente și care sunt 
introduse pe piață, se aplică termenul de 
treizeci și șase de luni de la data publicării 
măsurilor menționate la articolul 17 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

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

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

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

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

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

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în [a 
douăzecea zi] de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în [a 
douăzecea zi] de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică după douăsprezece luni de la data 
publicării.

Se aplică după douăsprezece luni de la data 
publicării; totuși, în cazul hranei pentru 
animalele care nu sunt destinate 
producției de alimente, se aplică termenul 
de treizeci și șase de luni de la data 
publicării, în conformitate cu condițiile 
menționate la articolul 17 alineatul (3).

Or. pl

Justificare

Având în vedere termenul lung de valabilitate al hranei pentru animalele de companie (de 
exemplu hrana din conservă poate fi folosită 24 de luni, iar cea pentru pești chiar 5 ani), 
termenul de 12 luni propus de Comisie nu este realist.

Amendamentul 151
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Conform bunelor practici de producție 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
183/2005, materiile prime pentru furaje 
nu trebuie să conțină impurități chimice 
rezultate din procesul de producție a 
acestora și din auxiliari (adjuvanți) 
tehnologici, cu excepția cazului în care un 
anumit conținut maxim este stabilit prin 
Catalogul menționat la articolul 25.

eliminat
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Or. pl

Amendamentul 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Conform bunelor practici de producție 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
183/2005, materiile prime pentru furaje nu 
trebuie să conțină impurități chimice 
rezultate din procesul de producție a 
acestora și din auxiliari (adjuvanți) 
tehnologici, cu excepția cazului în care un 
anumit conținut maxim este stabilit prin 
Catalogul menționat la articolul 25.

1. Conform bunelor practici de producție 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
183/2005, materiile prime pentru furaje nu 
trebuie să conțină auxiliari (adjuvanți) 
tehnologici, cu excepția cazului în care un 
anumit conținut maxim este stabilit prin 
Catalogul menționat la articolul 25.

Or. de

Justificare

Amendamentul 31 a fost modificat după dezbateri în cadrul comisiei competente și cu 
Comisia. 
În cazul auxiliarilor (adjuvanților) tehnologici ar trebui să fie posibilă stabilirea în catalog a 
unor valori maxime care nu pot fi evitate din punct de vedere tehnic. Impuritățile chimice pot 
reprezenta totuși o problemă esențială pentru siguranța alimentară și ar trebui stabilite în 
textul legislativ sau în conformitate cu Regulamentul CE/2002/32.

Amendamentul 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Conform bunelor practici de producție 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
183/2005, materiile prime pentru furaje nu 
trebuie să conțină impurități chimice 

1. În măsura în care acest lucru este 
posibil conform bunelor practici de 
producție stabilite prin Regulamentul (CE) 
nr. 183/2005, materiile prime pentru furaje 
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rezultate din procesul de producție a 
acestora și din auxiliari (adjuvanți) 
tehnologici, cu excepția cazului în care un 
anumit conținut maxim este stabilit prin 
Catalogul menționat la articolul 25.

nu trebuie să conțină impurități chimice 
rezultate din procesul de producție a 
acestora și din auxiliari (adjuvanți) 
tehnologici, cu excepția cazului în care un 
anumit conținut maxim este stabilit prin 
Catalogul menționat la articolul 25.

Or. de

Justificare

Dispozițiile tehnice referitoare la impurități ar trebui să fie în conformitate cu definiția 
auxiliarilor (adjuvanților) tehnologici, așa cum este stabilit în Regulamentul 1831/2003. 
Garantarea absenței totale a adjuvanților este imposibilă în practică. Prin urmare, acest fapt 
depășește cerințele Directivei 96/25/CE.

Amendamentul 154
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 14 % în cazul altor furaje. – 14 % în cazul altor furaje combinate.

Or. en

Justificare

Conținutul de apă al acestora este relevant în cazul furajelor combinate, și nu al tuturor 
furajelor. Dacă cerința privind etichetarea produselor cu un conținut de apă mai ridicat de 
14% s-ar aplica în cazul furajelor, agricultorii ar avea sarcina de a furniza informații în 
cazul produselor agricole recoltate (semințe de plante întregi precum cerealele, legumele sau 
semințele de rapiță). Acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic. Amendamentul 
propus reia formularea valabilă în prezent din Anexă, partea A punctul (2) ultima liniuță din 
Directiva 79/373 din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate.



PE409.724v01-00 92/102 AM\735898RO.doc

RO

Amendamentul 155
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa

Lista de materii prime a căror introducere 
pe piață sau utilizare pentru nevoile 

nutriționale ale animalelor este interzisă 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (2)
Se interzice introducerea pe piață sau 
utilizarea pentru nevoile nutriționale ale 
animalelor a următoarelor materii prime:
1. materiile fecale, urina, precum și 
conținutul izolat al tubului digestiv care 
rezultă din golirea sau îndepărtarea 
aparatului digestiv, indiferent de forma de 
tratare sau de amestecul realizat;
2. pieile crude tratate cu substanțe 
tanante, inclusiv deșeurile acestora;
3. semințele sau alte materii de înmulțire 
a plantelor care, după recoltare, au suferit 
tratamente specifice cu produse 
fitosanitare în funcție de destinație 
(înmulțire), precum și derivații acestora;
4. lemnul, inclusiv rumegușul sau alte 
materii derivate din lemn, care a fost 
tratat cu produse de conservare, 
specificate în anexa V la Directiva 
98/8/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor 
biodestructive1;
5. toate deșeurile rezultate din diferite 
etape ale procesului de tratare a apelor 
reziduale urbane, menajere și industriale, 
specificate la articolul 2 din Directiva 
91/271/CEE a Consiliului, indiferent de 
tratarea ulterioară a apelor respective și, 
de asemenea, indiferent de originea 
apelor reziduale2;
6. deșeuri urbane solide, de exemplu 
deșeurile menajere;
7. ambalajele și părți din ambalaje 



AM\735898RO.doc 93/102 PE409.724v01-00

RO

provenite din utilizarea produselor din 
industria agroalimentară.
1 JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
2 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul privind articolul 6 alineatul (2). Prezenta listă corespunde listei 
actuale de materii prime interzise, care este prevăzută în Decizia 2004/217.

Amendamentul 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIA

Lista de materii prime a căror circulație 
sau utilizare pentru hrana animalelor este 

interzisă

Este interzisă introducerea pe piață sau 
utilizarea ca furaje a următoarelor 
materii prime:
1. materiile fecale, urina, precum și 
conținutul izolat al aparatului digestiv 
care rezultă din golirea sau îndepărtarea 
aparatului digestiv, indiferent de forma de 
tratare sau de amestecul realizat;
2. pieile crude tratate cu substanțe 
tanante, inclusiv deșeurile acestora; 
3. lemnul, inclusiv rumegușul sau alte 
materiale derivate din lemn, care a fost 
tratat cu produse de conservare, definite 
în anexa V la Directiva 98/8/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului; 
4. toate deșeurile rezultate din apele 
urbane, menajere și industriale, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 din 
Directiva 91/271/CEE a Consiliului;
5. deșeurile urbane, precum deșeurile 
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menajere; 
6. ambalajele și părțile acestora provenite 
din industria agroalimentară.

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (2) Această listă corespunde actualei liste a 
materiilor prime interzise din Decizia 2004/217.

Amendamentul 157
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Aditivii următori vor fi enumerați 
indicându-se denumirea lor, cantitatea 
adăugată, numărul de identificare și 
numele grupului funcțional de care aparțin, 
după cum se prevede în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau 
categoria în cazul „coccidiostaticelor și 
histomonostaticelor”:

1. Aditivii următori vor fi enumerați 
indicându-se denumirea lor sau numărul de 
identificare, cantitatea adăugată și numele 
grupei funcționale de care aparțin, după 
cum se prevede în anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 1831/2003 sau categoria în cazul 
„coccidiostaticelor și histomonostaticelor”:

Or. es

Justificare

Un aditiv poate fi identificat fără probleme, dacă este indicată denumirea sau numărul 
acestuia de identificare. Nu trebuie indicate ambele informații pe etichetă, pe lângă faptul că 
astfel se supraîncarcă eticheta.
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Amendamentul 158
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Aditivii următori vor fi enumerați 
indicându-se denumirea lor, cantitatea 
adăugată, numărul de identificare și 
numele grupului funcțional de care aparțin, 
după cum se prevede în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau 
categoria în cazul „coccidiostaticelor și 
histomonostaticelor”:

1. Aditivii următori vor fi enumerați 
indicându-se denumirea lor sau numărul de 
identificare, cantitatea adăugată și numele
grupei funcționale de care aparțin, după 
cum se prevede în anexa I la Regulamentul
(CE) nr. 1831/2003 sau categoria în cazul 
„coccidiostaticelor și histomonostaticelor”:

Or. it

Justificare

Un aditiv pentru furaje poate fi indicat fără nicio problemă pe baza denumirii sau a 
numărului acestuia de identificare. Indicarea ambelor detalii nu reprezintă niciun avantaj, ci 
duce la o supraîncărcare inutilă a etichetei.

Amendamentul 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Aditivii următori vor fi enumerați 
indicându-se denumirea lor, cantitatea 
adăugată, numărul de identificare și 
numele grupului funcțional de care aparțin, 
după cum se prevede în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau
categoria în cazul „coccidiostaticelor și 
histomonostaticelor”:

1. Aditivii următori vor fi enumerați 
indicându-se denumirea lor sau numărul de 
identificare, cantitatea adăugată și numele 
grupului funcțional de care aparțin, după 
cum se prevede în anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 1831/2003 sau categoria în cazul 
„coccidiostaticelor și histomonostaticelor”:

Or. de



PE409.724v01-00 96/102 AM\735898RO.doc

RO

Justificare

Un aditiv din furaje poate fi identificat pe deplin pe baza denumirii sale sau a numărului de 
identificare. Specificarea ambelor elemente de identificare este superfluă și încarcă eticheta 
inutil.

Amendamentul 160
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Anexa V – Capitolul I – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), denumirea aditivilor 
pentru furaje poate fi înlocuită cu 
denumirea substanței active.

Or. pt

Justificare

În cazul aditivilor pentru furaje, informația relevantă de care au nevoie agricultorii o 
reprezintă mai degrabă denumirea substanței active (de exemplu cupru sau vitamina D) și nu 
denumirea aditivului (precum „chelat de cupru de aminoacizi, hidratat” sau 
„hidroxicolecalciferol”). Acest lucru se datorează faptului că scopul propunerii Comisiei este 
acela de a oferi consumatorului informații semnificative.

Amendamentul 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa VI – Capitolul I

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Aditivii următori vor fi enumerați 
indicându-se denumirea lor și/sau 
numărul de identificare, cantitatea 
adăugată și numele respectiv al grupului 
funcțional, după cum se prevede în anexa I 
la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau 
categoria în cazul „coccidiostaticelor și 
histomonostaticelor”:

1. Aditivii din grupele funcționale 
„conservanți”, „coloranți”, 
„antioxidanți”, „vitamine, provitamine și 
substanțe bine definite din punct de 
vedere chimic, cu efect similar” și 
„compuși de oligo-elemente” după cum se 
prevede în anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 1831/2003 se etichetează după cum 
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urmează: „Conține conservanți, coloranți, 
antioxidanți, vitamine și olgo-elemente”, 
în măsura în care este necesar.

(a) aditivi pentru care a fost stabilit un 
conținut maxim,
(b) aditivi încadrați în categoriile „aditivi 
zootehnici” și „coccidiostatice și 
histomonostatice”
(c) aditivi aparținând grupului funcțional 
„ureea și derivații ei” din categoria 
„aditivi nutriționali”, în conformitate cu 
dispozițiile stabilite prin anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
2. Aditivii pentru hrana animalelor care nu 
au fost menționați la alineatul (1) pot fi
indicați voluntar în aceeași formă 
completă sau parțial.

2. Grupele funcționale de aditivi pentru 
hrana animalelor care nu au fost 
menționate la alineatul (1) pot fi indicate 
voluntar.

3. În cazul în care un aditiv nutrițional 
pentru hrana animalelor menționat în 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
1831/2003 este introdus pe etichetă în 
mod voluntar, se va indica nivelul său de 
încorporare.

3. În cazul în care pe o etichetă se atrage 
atenția asupra unuia sau mai multor 
aditivi, conținutul este indicat în 
conformitate cu Codul de bune practici 
stabilit în temeiul articolului 26 al 
prezentului regulament.

4. În cazul în care un aditiv aparține mai 
multor grupe funcționale, se va indica 
grupa de care ține principala sa funcție în 
cazul furajului respectiv.

4. Alți aditivi incluși sunt indicați 
consumatorului la cerere, în conformitate 
cu articolul 19.

4a. Pesoana responsabilă cu specificațiile 
de etichetare trebuie să furnizeze imediat 
autorității competente, la cerere, toate 
informațiile privind toți aditivii incluși în 
hrana pentru animale de companie

Or. de

Justificare

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

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

Amendamentul 162
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Aditivii următori vor fi enumerați 
indicându-se denumirea lor și/sau 
numărul de identificare, cantitatea 
adăugată și numele respectiv al grupului 
funcțional, după cum se prevede în anexa 
I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau 
categoria în cazul „coccidiostaticelor și 
histomonostaticelor”: 

1. Aditivii din grupele funcționale 
„conservanți”, „antioxidanți”, 
„coloranți”, „vitamine, provitamine și 
substanțe bine definite din punct de 
vedere chimic, cu efect similar”, precum 
și „compuși de oligo-elemente” 
menționați în Anexa I la Regulamentul 
CE) nr. 1831/2003 se etichetează după 
cum urmează: „Conține 
conservanți/antioxidanți/coloranți/vitamin
e/oligo-elemente permise de UE”. 

(a) aditivi pentru care a fost stabilit un 
conținut maxim,
(b) aditivi încadrați în categoriile „aditivi 
zootehnici” și „coccidiostatice și 
histomonostatice” 
(c) aditivi aparținând grupului funcțional 
„ureea și derivații ei” din categoria 
„aditivi nutriționali”, în conformitate cu 
dispozițiile stabilite prin anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
2. Aditivii pentru hrana animalelor care nu
au fost menționați la alineatul (1) pot fi
indicați voluntar în aceeași formă 
completă sau parțial.

2. Grupele funcționale de aditivi pentru 
hrana animalelor care nu sunt menționate 
la punctul (1) pot fi indicate în mod 
voluntar.

3. În cazul în care un aditiv nutrițional 
pentru hrana animalelor menționat în 

3. În cazul în care pe o etichetă se atrage în 
mod deosebit atenția asupra unuia sau 
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anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
1831/2003 este introdus pe etichetă în mod
voluntar, se va indica nivelul său de 
încorporare.

mai multor aditivi, cantitatea este indicată 
în conformitate cu Codul de bune practici 
stabilit în temeiul articolului 26.

4. În cazul în care un aditiv aparține mai 
multor grupe funcționale, se va indica 
grupa de care ține principala sa funcție în
cazul furajului respectiv.

4. Alți aditivi incluși sunt indicați 
clientului la cerere, în conformitate cu 
articolul 19.

4a. Persoana responsabilă cu 
specificațiile de etichetare trebuie să 
furnizeze imediat autorității competente, 
la cerere, toate informațiile privind toți 
aditivii incluși în hrana pentru animale de 
companie.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 163
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Anexa VIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA VIa
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Dispoziții speciale privind etichetarea 
furajelor care nu respectă cerințele de 

siguranță și de introducere pe piață

1. Furajele care conțin substanțe nedorite 
în cantități ce depășesc valoarea maximă 
admisă conform Directivei 2002/32/CE se 
etichetează după cum urmează: „furaje 
cu nivel (niveluri) în exces de … 
(denumirea substanței (substanțelor) 
nedorite în conformitate cu anexa I la 
Directiva 2002/32/CE), destinate numai 
unităților de detoxificare autorizate”. 
Autorizarea acestor unități se face în 
temeiul articolului 10 alineatele (2) sau 
(3) din Regulamentul (CE) nr. 183/2005.

2. În cazul în care contaminarea trebuie 
redusă sau eliminată prin curățare, 
etichetarea suplimentară pentru furaje 
contaminate trebuie să fie: „furaje cu 
nivel (niveluri) în exces de … (denumirea 
substanței (substanțelor) nedorite în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
2002/32/CE), destinate exclusiv utilizării 
ca furaj numai după o curățare 
adecvată”.

Or. it

Justificare

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
mangimi, assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano 
soggetti alla legislazione mangimistica.

Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti 
massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della Direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 
potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti 
nel futuro aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.
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Amendamentul 164
Rosa Miguélez Ramos

Propunere de regulament
Anexa VIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA VIa
Dispoziții speciale privind etichetarea 
furajelor care nu respectă cerințele de 

siguranță și de introducere pe piață
1. Furajele care conțin substanțe nedorite 
în cantități ce depășesc valoarea maximă 
admisă conform Directivei 2002/32/CE 
trebuie etichetate după cum urmează: 
„furaje cu nivel (niveluri) în exces de … 
(denumirea substanței (substanțelor) 
nedorite în conformitate cu anexa I la 
Directiva 2002/32/CE), destinate numai 
unităților de detoxificare autorizate”. 
Autorizarea acestor unități se face în 
temeiul articolului 10 alineatele (2) sau 
(3) din Regulamentul (CE) nr. 183/2005.
2. În cazul în care contaminarea trebuie 
redusă sau eliminată prin curățare, 
etichetarea suplimentară pentru furaje 
contaminate trebuie să fie:  „furaje cu 
nivel (niveluri) în exces de … (denumirea 
substanței (substanțelor) nedorite în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
2002/32/CE), destinate exclusiv utilizării 
ca furaj numai după o curățare 
adecvată”.

Or. es

Justificare

Pentru ca, în mod normal, să fie respectate standardele de siguranță în ceea ce privește 
furajele, trebuie neapărat să se asigure faptul că toate produsele care au calitatea de furaj 
îndeplinesc regulile privind furajele. Faptul că aria de aplicabilitate a articolului 20 este 
limitată la produsele al căror conținut de substanțe nedorite depășește valorile maxime 
stabilite conform Directivei 2002/32/CE poate determina ca anumite standarde de siguranță 
viitoare, care se adoptă pe altă bază legală decât Directiva 2002/32/CE, să nu fie incluse în 
regulament.
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