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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pašarų pateikimo į 
rinką ir naudojimo
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0124),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnį ir 152 straipsnio 4 dalies b 
punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0128/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Iki šiol daugelis maisto produktų 
sektoriaus krizių kildavo dėl užterštų 
pašarų.

Or. de

Pagrindimas

Didelės su maisto produktais susijusios krizės per paskutinius 10 metų beveik visada kildavo 
dėl pašarų (GSE kilo dėl mėsos ir kaulų miltų, buvo rasta dioksino kiaulių pašaruose, 
hormonų – pašarams skirtuose pramoninio cukraus tirpaluose ir t.t.).
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pašarinės žaliavos būtų ir toliau viešai deklaruojamos, reikia 
garantuoti, kad būtų galima gauti susijusią informaciją, nors duomenys ant etiketės nurodomi 
savanoriškai.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
konstatuojamoji dalis 19

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Gamintojas turėtų remtis savo intelektine nuosavybe tik tuo atveju, jeigu galėtų tai įrodyti. Be 
to, remiantis gamintojų duomenimis, intelektinė nuosavybė svarbi tik kalbant apie 
mikrokomponentus, kurie sudaro mažiau kaip 2 proc. kombinuotųjų pašarų. 
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Jeigu Reglamente (EB) 
Nr. 1774/2002 nurodytos 3 kategorijos 
mėsos ir kaulų miltai iš gyvulių 
skerdienos atliekų, kurios tinkamos 
vartoti žmonėms, pagal tam tikrus 
reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) 
Nr. 1774/2002 ir Reglamente (EB) 
Nr. 999/2001, gali būti naudojami kaip 
pašarinės žaliavos neatrajojantiems 
gyvūnams, turi būti užtikrinamas 
tinkamas mėsos ir kaulų miltų 
ženklinimas ant kombinuotųjų pašarų 
pakuočių.

Or. de

Pagrindimas

Komisija paskelbė, kad ketina iš dalies keisti Reglamentą Nr. 999/2001, taigi gali būti, kad 
dėl to bus leista naudoti 3 kategorijos mėsos ir kaulų miltus tam tikruose pašaruose, skirtuose 
neatrajojantiems gyvūnams. Tokiu atveju reikėtų užtikrinti, kad kombinuotuose pašaruose 
naudojami mėsos ir kaulų miltai būtų aiškiai paženklinti, net jeigu jų ir nėra naudotų 
pašarinių žaliavų sąraše, kaip nurodyta 17 straipsnyje. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) 2002 m. gegužės 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų 
gyvūnų pašaruose nereglamentuojamas 
pašarų, kurių sudėtyje yra leistinas normas 
viršijantis nepageidaujamų medžiagų 
kiekis, ženklinimas. Todėl turėtų būti 

(20) 2002 m. gegužės 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų 
gyvūnų pašaruose nereglamentuojamas 
pašarų, kurių sudėtyje yra leistinas normas 
viršijantis nepageidaujamų medžiagų 
kiekis, ženklinimas. Todėl turėtų būti 
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nustatytos atitinkamos nuostatos. nustatytos atitinkamos nuostatos siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 
2002/32/EB 5 straipsnyje nurodyto 
draudimo skiesti, norint neleisti, kad į 
apyvartą patektų gaminių partijos, skirtos 
detoksikuoti arba sunaikinti.

Or. de

Pagrindimas

Užteršti pašarai neturi patekti į maisto grandinę.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
konstatuojamoji dalis 24

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kaip rodo patirtis, suinteresuotųjų 
šalių įtraukimas nustatant standartus 
(Bendrijos gaires) pašarų higienos srityje 
pasiteisino. Suinteresuotųjų šalių 
pateikiamas išplėstinis sąrašas būtų 
lankstesnis ir geriau atitiktų naudotojo 
informacijos poreikius nei įstatymų leidėjo 
sudarytas sąrašas. Suinteresuotosios šalys 
gali nuspręsti, kiek pastangų skirti, 
atsižvelgiant į pašarinių žaliavų sąrašo 
vertę. Galiojantys pašarinių žaliavų sąrašai 
direktyvose 96/25/EB ir 82/471/EEB turėtų 
tapti pradine Bendrijos pašarinių žaliavų 
katalogo, kurį pagal savo interesus turėtų 
papildyti suinteresuotosios šalys, versija. 
Katalogo naudojimas turėtų būti 
savanoriškas,  bet vengiant klaidinti pirkėją 
dėl tikros produkto tapatybės, gamintojas 
turėtų nurodyti, ar jis naudoja kataloge 
nurodytus žymėjimus, net jų 
netaikydamas.

(24) Kaip rodo patirtis, suinteresuotųjų 
šalių įtraukimas nustatant standartus 
(Bendrijos gaires) pašarų higienos srityje 
pasiteisino. Suinteresuotųjų šalių 
pateikiamas išplėstinis sąrašas būtų 
lankstesnis ir geriau atitiktų naudotojo 
informacijos poreikius nei įstatymų leidėjo 
sudarytas sąrašas. Suinteresuotosios šalys 
gali nuspręsti, kiek pastangų skirti, 
atsižvelgiant į pašarinių žaliavų sąrašo 
vertę. Galiojantys pašarinių žaliavų sąrašai 
direktyvose 96/25/EB ir 82/471/EEB turėtų 
tapti pradine Bendrijos pašarinių žaliavų 
katalogo, kurį pagal naudojamas 
pašarines žaliavas turėtų papildyti 
suinteresuotosios šalys, versija. Kataloge 
nurodytų reikalavimų pašarinėms 
žaliavoms laikymasis turėtų būti 
savanoriškas. Vis dėlto vengdamas
klaidinti pirkėją dėl tikros produkto 
tapatybės, gamintojas turi nurodyti, kad 
nesilaiko kataloge nurodytų reikalavimų. 

Or. de
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Pagrindimas

Visos pašarinės žaliavos, naudojamos kombinuotuosiuose pašaruose, turi būti nurodytos 
kataloge. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) Taikant modernų ženklinimą kuriama 
konkurencingesnė rinkos aplinka, kurioje 
dinamiški, veiksmingi, naujoviški ūkio 
subjektai parduodami produktus gali gauti 
didžiausią su ženklinimu susijusią naudą. 
Atsižvelgiant į verslas verslui santykius 
prekiaujant pašarais gyvuliams ir į gyvūnų 
augintinių ėdalo gamintojo ir pirkėjo 
santykius, gero ženklinimo kodeksai šioms 
dviems sritims galėtų būti naudingi siekiant 
šiuolaikiško ženklinimo tikslų. Šie 
kodeksai yra naudinga priemonė, galinti 
padėti įmonėms taikyti pašarų ženklinimo 
taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad gairės ir kodeksai padeda praktiškai taikyti teisės aktų nuostatas. Jie 
gali padėti interpretuoti pagal teisės aktus numatytą veiksmų laisvę, tačiau negali būti 
lankstumo priemonė. 
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Direktyvos 90/167/EEB; a) Direktyvos 90/167/EEB, kurioje 
nustatomos gydomųjų pašarų paruošimo, 
pateikimo į rinką ir naudojimo Bendrijoje 
sąlygos;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas suteikia aiškumo.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Direktyvos 2002/32/EB; b) Direktyvos 2002/32/EB dėl 
nepageidaujamų medžiagų gyvūnų 
pašaruose;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas suteikia aiškumo.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pašarai turi atitikti technines priemaišų ir 3. Pašarai turi atitikti technines priemaišų ir 
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kitų cheminių veiksnių nuostatas, 
išdėstytas I priede.

kitų cheminių veiksnių nuostatas, 
išdėstytas 6a straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatos, skirtos išvengti priemaišų ir cheminių veiksnių, yra tiesiogiai susijusios su maisto 
sauga, todėl negali būti įtrauktos vien į katalogą, taigi negali būti paliktos pramonei pačiai 
reguliuoti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingos institucijos perduoda 
pagal 2 dalį pateiktą informaciją 
vartotojams, jeigu mano, kad dėl įtarimo, 
jog buvo pažeisti atitinkami teisės aktai, 
pateisinamas informacijos perdavimas po 
to, kai buvo pateiktas prašymas pagal 17 
straipsnio 2 dalies b punktą. Jei reikia, 
institucija perduoda informaciją su 
sąlyga, kad bus pasirašyta 
konfidencialumo deklaracija.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pašarinės žaliavos būtų ir toliau viešai deklaruojamos, reikia 
garantuoti, kad kilus pagrįstam įtarimui būtų galima gauti susijusią informaciją, nors 
duomenys ant etiketės nurodomi savanoriškai.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingos skubos atvejais Komisija gali 
taikyti 29 straipsnio 4a dalyje minimą 
skubos procedūrą, kad užtikrintų aukšto 
lygio vartotojų apsaugą. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus Komisija turėtų turėti galimybę uždrausti naudoti tam tikras 
medžiagas pašaruose ir šis draudimas turėti įsigalioti iš karto. Tokiais atvejais reikėtų taikyti 
skubos procedūrą. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Priemaišų ir pagalbinių perdirbimo 
medžiagų ribinių verčių nustatymas

Įvertinusi mokslinius įrodymus, 
technologinę pažangą ir RASFF 
pranešimus arba oficialios kontrolės 
rezultatus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 882/2004 nuostatas, Komisija 
patvirtina dėl gamybos proceso 
atsiradusių priemaišų ir pagalbinių 
perdirbimo medžiagų pašaruose ribines 
vertes.
Priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
29 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą didžiausias dėl gamybos proceso atsiradusių priemaišų ir 
pagalbinių perdirbimo medžiagų kiekis gamintojų atsakomybe turi būti nurodytas kataloge 
(žr. I priedą). Kadangi šios cheminės priemaišos ir pagalbinės perdirbimo medžiagos gali 
labai paveikti maisto saugą, ribines vertes turėtų nustatyti Komisija, kontroliuoti turėtų 
įstatymų leidėjas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 29 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą, Komisija gali priimti gaires, 
kuriose paaiškinama, kuo skiriasi pašarinės 
žaliavos, pašarų priedai ir veterinariniai 
vaistai.

Pagal 29 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
procedūrą, Komisija gali priimti gaires, 
kuriose paaiškinama, kuo skiriasi pašarinės 
žaliavos, pašarų priedai ir veterinariniai 
vaistai.

Or. de

Pagrindimas
Kadangi aiškinant šio reglamento taikymo sritį naudojamos priemonės yra bendro pobūdžio 
ir skirtos iš dalies keisti neesminėms šio reglamento nuostatoms, inter alia, jį papildant, 
priemonės turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeidžiant reglamente, kuriuo 
suteikiamas leidimas prekiauti atitinkamais 
pašarų priedais, nurodytų naudojimo 
sąlygų, pašarų priedų kiekis pašarų 
papilduose neturėtų viršyti daugiau kaip 50 
kartų nustatytos leistinos normos 
visaverčiuose pašaruose arba, 
kokcidiostatų ir histomonostatų atveju, 
daugiau kaip penkis kartus atitinkamos 
nustatytos leistinos normos. Pašarų 
papildus arba specialius mišinius, 
kuriuose viršijama norma, pavieniais 
atvejais galima naudoti leidus 
kompetentingam veterinarui. 

Or. de

Pagrindimas

Jeigu pašarų papildai per daug koncentruoti, kyla pavojus, kad bus neteisingai dozuojami 
pašarų priedai. Tai negalioja tik kokcidiostatų ir histomonostatų atveju. Daryti išimtis ir leisti 
naudoti pašarų papildus, kuriuose viršijama minėtoji norma, gali kompetentingas veterinaras. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę teikti prašymą EMST dėl mokslinio gamintojų 
duomenų vertinimo.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pašarų verslo operatoriai savo verslo 
ribose užtikrina, kad privaloma ženklinimo 
informacija gali būti perduodama maisto 
grandinėje, sudarant galimybę perduoti 
informaciją galutiniam naudotojui, kaip 
numatyta šiame reglamente.

5. Pašarų verslo operatoriai savo verslo 
ribose užtikrina, kad privaloma ženklinimo 
informacija būtų perduodama maisto 
grandinėje, sudarant galimybę perduoti 
informaciją galutiniam naudotojui, kaip 
numatyta šiame reglamente.

Or. de

Pagrindimas

Informacijos perdavimas visoje maisto produktų grandinėje yra viena iš pagrindinių 
atsekamumo ir maisto saugos sąlygų, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 178/2002. 
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Reklamą ir teiginius turi būti galima patikrinti. Tikslinga nustatyti, kad tokių teiginių 
mokslinis pagrindimas būtų teikiamas ne visais atvejais, o tik paprašius kompetentingai 
institucijai. Vis dėlto vartotojas taip pat turėtų turėti galimybę gauti iš institucijos išsamų 
pagrindimą arba paraginti ją pareikalauti, kad gamintojas pateiktų tokį pagrindimą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Jei teiginius apie bendrą imunologinį poveikį galima įrodyti, kaip nustatyta 1 dalyje, iš 
principo turi būti leidžiama juos vartoti. Ši nuostata taikoma tik bendriems teiginiams, pvz., 
„stiprina imuninę sistemą“, tačiau ji netaikoma, kai teigiama „apsaugo nuo ligos, gydo arba 
visiškai išgydo nuo ligos“, kaip vienareikšmiškai nurodyta 3 dalyje. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio c dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jei įmanoma, įmonės patvirtinimo 
numeris, suteiktas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1774/2002 17 straipsnį arba 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 
straipsnį. Jei gamintojui suteikta keletas 
numerių, jis turėtų naudoti tą, kuris gautas 
pagal Reglamentą 183/2005;

(c) įmonės patvirtinimo numeris, suteiktas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 17 
straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 
183/2005 10 straipsnį. Jei gamintojui 
suteikta keletas numerių, jis turėtų naudoti 
tą, kuris gautas pagal Reglamentą 
183/2005. Gamintojo prašymu 
kompetentinga institucija išduoda pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 183/2005 
registruotai įmonei identifikavimo numerį 
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 V priedo II 
skyriuje numatytu formatu.

Or. de

Pagrindimas

Die Zulassungs- und Identifizierungsnummern der Betriebe sollten, wie bisher in den 
Richtlinien 95/69/EG und 98/51/EG festgelegt, in einem einheitlichen Format angegeben 
werden. Zulassungsnummern nach Verordnung (EG) Nr. 183/2005 zur Futtermittelhygiene 
werden zwar nach einheitlichem Format vergeben, jedoch nicht an (Heimtierfutter-) Betriebe, 
die nicht zulassungspflichtig im Sinne dieser Verordnung sind. Auf Antrag der betroffenen 
Hersteller sollte eine solche Nummer vergeben werden, um die einheitliche Kennzeichnung 
und die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherzustellen.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei naudojamas pašarinės žaliavos 
pavadinimas atitinka 25 straipsnyje 
nurodytame Bendrijos kataloge nurodytą 
pavadinimą, bet už ženklinimą atsakingas 
asmuo netaiko jo nuostatų, tai aiškiai 
nurodoma etiketėje.

3. Jei naudojamas pašarinės žaliavos 
pavadinimas atitinka 25 straipsnyje 
nurodytame Bendrijos kataloge nurodytą 
pavadinimą, bet už ženklinimą atsakingas 
asmuo netaiko jo nuostatų arba žaliava 
neatitinka kataloge nustatytų reikalavimų, 
tai aiškiai nurodoma etiketėje.

Or. de

Pagrindimas

Kataloge nustatomi tam tikrų pašarinių žaliavų kokybės reikalavimai (pvz., proteinų kiekis 
kviečių sėlenose). Jeigu gamintojas vartoja kataloge nurodytus pavadinimus, bet nesilaiko su 
jais susijusių kokybės reikalavimų, tai turi būti aiškiai pažymima (pvz., kviečių sėlenos, 
„krakmolo kiekis mažesnis kaip x proc“.). 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Gamintojas turėtų remtis savo intelektine nuosavybe tik tuo atveju, jeigu gali tai įrodyti. Be 
to, remiantis gamintojų duomenimis, intelektinė nuosavybė svarbi tik kalbant apie 
mikrokomponentus, kurie sudaro mažiau kaip 2 proc. kombinuotųjų pašarų. Dabar
galiojančiame reglamente numatyta 15 proc. vertės paklaida turėtų suteikti gamintojui tam 
tikro lankstumo spausdinant etiketes (a priori). Tuo atveju, kai prašoma pateikti informaciją 
(a posteriori), jau žinoma tiksli sudėtis, taigi tokio lankstumo nereikia. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Gyvūnų augintinių ėdalo etiketėje turi būti 
nurodyta nemokamo susisiekimo 
galimybė, kad klientai galėtų pasinaudoti 
savo teise gauti papildomos informacijos, 
neskaitant privalomos informacijos:

Or. de

Pagrindimas

Telefono numeris, kuriuo galima skambinti nemokamai, yra tik viena iš galimybių suteikti 
klientams papildomos informacijos apie tikslią gyvūnų augintinių ėdalo sudėtį. Suteikti 
galimybę naudotis telefono numeriu, kuriuo galima skambinti nemokamai (galbūt keliomis 
oficialiosiomis ES kalbomis), būtų neproporcinga našta MVĮ. 
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Daug gyvūnų augintinių ėdalo parduodama sudėtinėse pakuotėse. Tokiu atveju būtiną 
informaciją tikslinga nurodyti tik ant pakuotės.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Gamintojas, norintis naudoti iki šiol į 
katalogą neįtrauktą pašarinę žaliavą, iš 
pradžių pagal 27 straipsnio 1 dalį turi 
pateikti prašymą įtraukti šią žaliavą į 
katalogą. 

Or. de

Pagrindimas

Katalogas yra ne kompetentingų institucijų pripažintas konkretus sąrašas, jį savo atsakomybe 
sudaro pramonės atstovai. Vis dėlto nauja pašarinė žaliava, kurią naudoja gamintojas, 
pritarus rinkos dalyviams ir kompetentingoms institucijoms, turėtų būti įtraukta į katalogą.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija skatina parengti du Bendrijos 
gerosios ženklinimo patirties kodeksus 
(toliau – kodeksai), kurių vienas skirtas 
gyvūnų augintinių ėdalui, o kitas –
maistinių gyvūnų pašarams. Kodeksai 
susiję su 22 straipsnyje nurodyto 
savanoriško ženklinimo sritimi ir skirti
ženklinimo tinkamumui gerinti.

1. Komisija skatina parengti du Bendrijos 
gerosios ženklinimo patirties kodeksus 
(toliau – kodeksai), kurių vienas skirtas 
gyvūnų augintinių ėdalui, o kitas –
maistinių gyvūnų pašarams. Kodeksai 
padeda gamintojui praktiškai taikyti 
ženklinimo taisykles ir juose paaiškinami 
su 22 straipsnyje nurodytu savanorišku 
ženklinimu susiję ypatumai.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad gairės ir kodeksai padeda praktiškai taikyti teisės aktų nuostatas. Jie 
gali padėti interpretuoti pagal teisės aktus numatytą veiksmų laisvę, tačiau negali būti laikomi 
lankstumo priemone.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, kai sukuriamas katalogas ir 
kodeksai, juos atitinkamai rengia ir iš 
dalies keičia Europos pašarų verslo 
sektoriaus atstovai:

Tuo atveju, kai sukuriamas katalogas ir 
kodeksai, juos atitinkamai rengia ir iš 
dalies keičia Europos pašarų verslo 
sektoriaus atstovai (gamintojai ir 
vartotojai):

Or. de

Pagrindimas

Rengiant ir keičiant katalogus ir kodeksus turėtų dalyvauti ir gamintojai, ir vartotojai. 
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina katalogą, kodeksų 
projektus ir jų dalinių pakeitimų projektus 
pagal 29 straipsnio 4 dalyje numatytą 
procedūrą, jei laikomasi šių sąlygų:

Or. de

Pagrindimas

Katalogų ir kodeksų rengimas ir keitimas – tai bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies 
keisti šio reglamento neesminėms nuostatoms, inter alia, jį papildant. Taigi šios priemonės 
turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija skelbia katalogo ir kodeksų 
pavadinimus ir nuorodas Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

3. Komisija skelbia katalogą ir kodeksus
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje.

Or. de

Pagrindimas

Kai skelbiama, didėja skaidrumas. 
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalių ir 7 straipsnio 
nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Nustatoma skubos procedūra, kad Komisija galėtų uždrausti teikti rinkai arba naudoti 
žaliavas pagal 6 straipsnį ir šis draudimas įsigaliotų iš karto. 

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 
183/2005, remiantis gerąja gamybos 
patirtimi, pašarinėse žaliavose neturėtų būti 
dėl gamybos proceso atsiradusių cheminių 
priemaišų ir pagalbinių perdirbimo 
medžiagų, nebent 6a straipsnyje būtų 
nustatyta konkreti leistina sudėtis.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti maisto saugą, teisės akte būtina nustatyti viršutines dėl gamybos proceso 
atsiradusių cheminių priemaišų ir pagalbinių perdirbimo medžiagų kiekio ribas.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo I skyriaus 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pašarų verslo operatorius, pateikiantis 
pašarus į rinką, vartotojo prašymu nurodo 1 
dalyje nenurodytų pašarų priedų 
pavadinimus.

3. Pašarų verslo operatorius, pateikiantis 
pašarus į rinką, vartotojo prašymu nurodo 1 
dalyje nenurodytų pašarų priedų 
pavadinimus ir kitus susijusius duomenis, 
nurodytus 1 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 17 straipsnio nuostatas iš principo turėtų būti užtikrinama galimybė 
pasinaudoti informacija apie pašarų sudėtį ir apie pašarų priedų naudojimą, jei to prašoma, 
netgi jeigu šių duomenų nebūtina nurodyti etiketėje.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo I skyriaus 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pašarų verslo operatorius, pateikiantis 
pašarus rinkai, vartotojo prašymu nurodo 
1 dalyje nenurodytų pašarų priedų 
pavadinimus ir kitus susijusius duomenis, 
nurodytus 1 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 17 straipsnio nuostatas iš principo turėtų būti užtikrinama galimybė 
pasinaudoti informacija apie pašarų sudėtį ir apie pašarų priedų naudojimą, jei to prašoma, 
netgi jeigu šių duomenų nebūtina nurodyti etiketėje.
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PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlyme numatoma iš esmės persvarstyti pašarus reglamentuojančius Europos 
teisės aktus. Siekiama supaprastinti teisės aktus ir suderinti pašarų teisės nuostatas su maisto 
produktams taikomas nuostatas.  
Toliau išsamiai aptariami klausimais sudaro teisėkūros pasiūlymo esmę. 

1. Viešas pašarinių žaliavų deklaravimas

Vienas iš pagrindinių Europos Parlamento reikalavimų po GSE krizės ir atsižvelgiant į GSE 
tyrimo komiteto pateiktus reikalavimus Komisijai (žr. 1997 m. vasario 19 d. sprendimą dėl 
laikinojo GSE tyrimo komiteto išvadų) buvo ir yra viešai deklaruoti pašarines žaliavas, iš 
kurių gaminami kombinuotieji pašarai, ir tikslią jų sudėtį. 

Parlamentui buvo labai svarbu, kad vartotojos ir vartotojai būtų ne tik kuo geriau apsaugoti, 
bet ir, naudodamiesi aiškiu ir skaidriu ženklinimu, galėtų patys nuspręsti, kokius ir iš ko 
pagamintus produktus norėtų rinktis atsižvelgdami į saugą ir sveikatą. Tas pats pasakytina ir 
apie ūkininkus, kurie, pirkdami kombinuotuosius pašarus, priklauso nuo aiškaus ženklinimo.

Pateikusi teisėkūros pasiūlymą dėl vėlesnės Direktyvos 2002/2/EB dėl kombinuotųjų pašarų 
apyvartos, Komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą, pagal kurį buvo numatoma išvardyti 
pašarines žaliavas nurodant tikslią procentinę svorio dalį. Europos Parlamentas pritarė šioms 
priemonėms per pirmąjį ir antrąjį svarstymus, tačiau Taryboje buvo didelių prieštaravimų 
prieš viešą deklaravimą. Vėliau taikinimo komitete Taryba ir Parlamentas pasiekė sutarimą, 
kad žaliavas būtina nurodyti ant etiketės arba informacinio lapelio kartu nurodant jų 
procentinę svorio dalį, tačiau leidžiama 15 proc. nurodytos vertės paklaida 
(Direktyvos 2002/2/EB 1 straipsnio 4 dalis). Už tai klientai, pateikę prašymą, turi teisę gauti 
informaciją apie kombinuotųjų pašarų sudėtį (Direktyvos 2002/2/EB 1 straipsnio 1dalis)1

Vėliau šią teisinę galią turinčią taisyklę pramonės įmonės ir keletas valstybių narių apskundė 
ETT. Tačiau savo 2005 m. gruodžio 6 d. Teismas vienareikšmiškai patvirtino direktyvos 
teisėtumą ir atmetė daugumą skundo teikėjų kritikuotų punktų. Teismais pritarė tik vienam 
skundo teikėjų punktui ir kritikavo pagal 1 straipsnio 1 dalį numatytą pareigą paprašius 
pateikti tikslią informaciją kaip neproporcingą, palyginti su direktyvoje nurodytu tikslu 
(sveikatos apsauga), nes ETT palygino papildomą tikslios informacijos pagal prašymą naudą 
sveikatos apsaugai ir su informacijos teikimu susijusias gamintojų sąnaudas. 

Vadovaujantis šiuo sprendimu vykdomos teisėkūros procedūros2, skirtos iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2002/2/EB, metu Parlamentas ir Taryba, atsižvelgdami į tai, kad ketinama teikti 
pasiūlymų dėl išsamaus pašarus reglamentuojančių aktų persvarstymo, nutarė nekeisti 
pagrindinio teisės akto daugiau negu reikia pagal teismo sprendimą, nes „jie tikisi, kad kartu 
bus iš naujo išsamiai įvertintas vadinamojo viešo sudedamųjų dalių deklaravimo klausimas, 
todėl tikisi naujų Komisijos pasiūlymų, kuriuose būtų atsižvelgta ir į ūkininkų interesus gauti 
                                               
1 Žr. pranešimus A5-0233/2000, A5-0079/2001 ir A5-0421/2001.
2 Daugiau informacijos galite rasti ataskaitoje A6-0411/2006.
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tikslią ir išsamią informaciją apie pašarų sudedamąsias dalis, ir į pramonės interesus 
atitinkamai užtikrinti komercinių paslapčių apsaugą“1.

Šis pasiūlymas dėl teisės akto buvo parengtas atsižvelgiant į minėtas aplinkybes. Jame 
nustatoma, kad pašarinės žaliavos turi būti vardijamos mažėjančia tvarka, o procentinė svorio 
dalis nurodoma savanoriškai. Pagal 17 straipsnio 2 dalį pirkėjo prašymu gamintojas nurodo 
žaliavų sudėtį. Vis dėlto pagal Komisijos pasiūlymą gamintojas gali nesuteikti šios 
informacijos, jeigu mano, kad tai slapta komercinė informacija ir ją atskleidžiant būtų 
pažeidžiamos jo intelektinės nuosavybės teisės.

Pranešėjas mano, kad turint mintyje ETT sprendimą dėl pašarų ženklinimo turi būti 
atsižvelgiama ir į pirkėjo teisę gauti informaciją, ir į teisėtą gamintojo interesą apsaugoti savo 
intelektinę nuosavybę. Vis dėlto sprendimas, ar patenktinti kliento prašymą, neturėtų 
priklausyti vien tik nuo gamintojo. 

Atsižvelgiant į ETT sprendimą ir į šį teisėkūros pasiūlymą viešo deklaravimo principas turėtų 
būti interpretuojamas taip, kad pirkėjui apskritai būtų suteikiama galimybė (kur taikytina, 
pateikus pagrįstą prašymą) gauti informaciją teisės aktais nustatyta tvarka. 

Pagal pakeitimus, taip pat pagal Komisijos pasiūlymą numatoma: 
1. Visos žaliavos turi būti vardijamos mažėjančia tvarka pagal svorį, procentinė svorio 

dalis nurodoma savanoriškai, išskyrus 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytais 
atvejais.

2. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad gamintojas nurodytų svorio dalis. Ši nuoroda turi būti 
tiksli, nes nurodyti 15 proc. paklaidą a posteriori, t. y. pasibaigus gamybos procesui, 
netikslinga. 

3. Gamintojas gali atsisakyti suteikti informaciją, jeigu gali įrodyti, kad būtų pažeistos jo 
intelektinės nuosavybės teisės, t. y. jeigu jis iš tikrųjų turi saugotinos savo intelektinės 
nuosavybės arba pirktų tyrimų rezultatų. Vis dėlto šia galimybe pasinaudoti negalima, 
jeigu pagrindinės sudėtinės kombinuotųjų pašarų dalys sudaro daugiau kaip 2 proc. 
svorio, nes, pramonės duomenimis, kalbant apie tokius kiekius iš esmės neįmanoma 
kalbėti apie intelektinės nuosavybės teises.

4. Jeigu gamintojas pasinaudoja savo teise nenurodyti sudedamųjų dalių, kurios sudaro 
mažiau kaip 2 proc., svorio, pirkėjas gali kreiptis į kompetentingą tarnybą. Tarnyba 
turi teisę bet kada pareikalauti pateikti informaciją apie kombinuotųjų pašarų sudėtį, ji 
taip pat gali patikrinti reikalavimą saugoti intelektinę nuosavybę. Jei reikia, tarnyba. 
patikrinusi, ar gamintojo reikalavimas apsaugoti intelektinę nuosavybę teisėtas, 
pateikia duomenis apie tikslią sudėtį su sąlyga, kad bus pasirašyta konfidencialumo 
deklaracija. 

2. Pašarų priedų ženklinimas

Komisija siūlo būtinai ženklinti priedus, kurie leidžiami į apyvartą nustatčius ribinę vertę arba 

                                               
1 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 623/2007/EB, iš dalies keičiantis 
Direktyvą 2002/2/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 79/373/EEB dėl kombinuotųjų pašarų apyvartos, 
OL L 154, 2007 6 14.
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kurie turi zootechninį poveikį arba poveikį tam tikriems parazitams. Kiti priedai gali būti 
ženklinami savanoriškai. Be to, ir šiuo atveju klientui paprašius turi būti teikiama informacija 
apie priedų naudojimą. Pranešėjas siūlo patikslinti šią nuostatą. 

3. Savireguliavimas naudojantis kodeksais ir gairėmis

Iš patirties, susijusios su teisės aktų dėl maisto produktų higienos (reglamentai (EB) 
Nr. 852/2003 ir Nr. 853/2003) ir pašarų higienos (Reglamentas (EB) Nr. 183/2005) leidyba, 
matyti, kad pramonės atstovų parengtos gairės ir kodeksai gali prasmingai padėti praktiškai 
taikyti teisės aktų nuostatas. Tokios gairės gali būti naudingos ir ženklinant pašarus. Vis dėlto 
teisės akte turėtų būti pabrėžiama, kad šios gairės ir kodeksai neprilygsta teisės aktams. Jie tik 
turėtų padėti praktiškai taikyti reglamentą ir, prireikus, interpretuoti reglamente numatytą 
veiksmų laisvę, tačiau jais negali būti piktnaudžiaujama siekiant sušvelninti teisės aktų 
nuostatas. 

4. Užterštos žaliavos

Kadangi praeitis parodė, kad užterštų medžiagų su didele kriminaline energija dažnai būdavo 
atsikratoma kaip pašarų, reikia labai aiškiai apibrėžti su užterštomis žaliavomis susijusias 
taisykles. Bendrijos teisės padėtis labai pagerėjo po dioksino skandalo priėmus 
Direktyvą 2002/32/EB. Visų pirma 5 straipsnyje nurodytas draudimas skiesti nutraukė 
nepateisinamą, tačiau plačiai naudotą praktiką: maišyti užterštas dalis su neužterštomis 
medžiagomis tol, kol vertė bus mažesnė už ribinę vertę. 

Pagal Direktyvos 2002/32/EB nuostatas nustatoma, kad negalima naudoti užterštų medžiagų 
kaip pašarų. Vis dėlto ne visai aiškiai išdėstoma, kas atsitinka su tomis medžiagomis, kai jos 
pašalinamos iš apyvartos. Pagal 8 straipsnį valstybėms narėms suteikiama galimybė taikyti 
tam tikras patvirtintas detoksikacijos procedūras (pvz., filtruoti žuvų taukus per aktyvuotą 
anglį siekiant sumažinti dioksino kiekį arba naudoti amoniaką siekiant pašalinti alfatoksinus). 

Taigi Komisija siūlo nustatyti, kad užteršti pašarai ir žaliavos būtų aiškiai ženklinami (žr. 
20 straipsnį). Turi būti ne tik nustatytos ženklinimo taisyklės, bet ir užtikrinama, kad šios 
užterštos medžiagos nebūtų naudojamos nelegaliai ir kad būtų laikomasi draudimo skiesti. 

5. Taikymo nuostatos (Komitologija) 

Pagal Tarybos sprendimą Nr. 1999/468/EB nustatoma, kad priimant pagrindų teisės aktą 
pagal bendro sprendimo procedūrą susijusios bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies 
keisti neesminėms šio teisės akto nuostatoms, inter alia, išbraukiant kai kurias nuostatas arba 
jį papildant, turi būti priimtos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu. Taigi pranešėjas 
siūlo nustatyti priemaišų ir pagalbinių perdirbimo medžiagų ribines vertes (6a straipsnis), 
parengti taikymo srities aiškinimo gaires (7 straipsnis) ir patvirtinti katalogą ir kodeksus pagal 
27 straipsnį taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Visos šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir atitinka Sprendimo Nr. 1999/468/EB reikalavimus dėl minėtosios procedūros 
taikymo. 

Būtų tikslinga taikyti skubos procedūrą siekiant išplėsti 6 straipsnyje nurodytų druadžiamų 
medžiagų sąrašą, kad Komisija galėtų uždrausti naudoti tam tikras medžiagas gyvūnų 
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pašaruose ir šis draudimas įsigaliotų iš karto.
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