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RICHTLIJN 2000/   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                     

tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG betreffende het verkeer van mengvoeders

en tot intrekking van Richtlijn 91/357/EEG van de Commissie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 152, lid 4,

onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1

2 PB C 140 van 18.5.2000, blz. 12.
3

4 Advies van het Europees Parlement van                         (nog niet verschenen in het
Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                         (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van
(nog niet verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 79/373/EEG van de Raad van 2 april 1979 1 zijn regels vastgesteld voor het

verkeer in mengvoeders in de Gemeenschap.

(2) Wat de etikettering betreft, is de bedoeling van Richtlijn 79/373/EEG veehouders objectief en

zo nauwkeurig mogelijk over de samenstelling en het gebruik van diervoeders in te lichten.

(3) Tot nog toe voorzag Richtlijn 79/373/EEG in een soepele vermelding, waarbij alleen de

voedermiddelen zonder opgave van de hoeveelheid ervan in het voeder voor gebruiksdieren

moesten worden vermeld, en waarbij het mogelijk was om categorieën voedermiddelen,

veeleer dan de voedermiddelen zelf op te geven.

(4) De BSE-crisis en de recente dioxinecrisis hebben echter aangetoond dat de geldende

voorschriften niet adequaat zijn en dat meer gedetailleerde, zowel kwalitatieve als

kwantitatieve, informatie over de samenstelling van mengvoeders voor gebruiksdieren

noodzakelijk is.

(5) Gedetailleerde kwantitatieve informatie kan helpen om de traceerbaarheid van mogelijk

besmette voedermiddelen te verzekeren en om de betrokken partijen voedermiddelen op het

spoor te komen, wat de volksgezondheid ten goede zal komen en waardoor vernietiging van

producten die geen duidelijk risico voor de volksgezondheid vormen, wordt voorkomen.

                                                
1 PB L 86 van 6.4.1979, blz. 30, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/16/EG (PB L 105 van

3.5.2000, blz. 36).
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(6) Daarom is het dienstig nu de vermelding in gewichtspercentage van alle voedermiddelen in de

mengvoeders voor gebruiksdieren verplicht te stellen.

(7) Om praktische redenen wordt toegestaan dat de voedermiddelen in mengvoeders voor

gebruiksdieren worden vermeld op een ad hoc-etiket of een geleidedocument.

(8) De vermelding van de voedermiddelen in diervoeders is in bepaalde gevallen voor veehouders

belangrijke informatie. Op individueel verzoek van de veehouder dient de verantwoordelijke

voor de etikettering dan ook een gedetailleerde lijst van alle gebruikte voedermiddelen,

uitgedrukt in gewichtspercentage, te verstrekken.

(9) Voorts is het van belang dat de mengvoederfabrikant ervoor kan kiezen de gedetailleerde lijst

van alle gebruikte voedermiddelen uitgedrukt in gewichtpercentage vrijwillig te verstrekken.

(10) Er dient ook voor te worden gezorgd dat de juistheid van de vermeldingen in elk stadium van

het verkeer van diervoeders officieel kan worden gecontroleerd. Daarom dienen de bevoegde

autoriteiten de betrouwbaarheid van de informatie uit de etikettering van mengvoeders te

controleren overeenkomstig Richtlijn 95/53/EG van de Raad van 25 oktober 1995 tot

vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied

van diervoeding 1 en dienen - om de doeltreffendheid van deze controles te garanderen - de

mengvoederfabrikanten ertoe te worden verplicht, alle documenten in verband met de

samenstelling van voor het verkeer bestemde diervoeders ter beschikking te stellen van de

bevoegde autoriteiten.

                                                
1 PB L 265 van 8.11.1995, blz. 17. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 1999/20/EG (PB L 80 van

25.3.1999, blz. 20).
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(11) Voor de etikettering van het voeder voor huisdieren dienen aparte voorschriften te worden

opgesteld, gelet op de speciale aard van dit soort diervoeder.

(12) Omdat het niet langer mogelijk zal zijn om voor mengvoeders voor gebruiksdieren

categorieën voedermiddelen op te geven veeleer dan de voedermiddelen zelf, dient Richtlijn

91/357/EEG van de Commissie van 13 juni 1991 tot vaststelling van de categorieën van

ingrediënten die mogen worden gebruikt voor het etiketteren van mengvoeders voor andere

dieren dan huisdieren 1 te worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 79/373/EEG van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

                                                
1 PB L 193 van 17.7.1991, blz. 34. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/67/EG

(PB L 261 van 24.9.1998, blz. 10).
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1) artikel 5, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a) punt j wordt vervangen door:

"j) het referentienummer van de partij";

b) het volgende punt wordt toegevoegd:

"l) In geval van andere mengvoeders dan die voor huisdieren, de vermelding "de lijst

van voedermiddelen voor diervoeder waaruit dit voeder is samengesteld, met

vermelding van hun gewichtspercentage in het voeder, kan worden verkregen bij:

(vermelding van de naam of handelsnaam, het adres of hoofdkantoor en het

telefoonnummer van diegene die verantwoordelijk is voor de in dit lid bedoelde

vermeldingen)".

Indien een klant daarom verzoekt, deelt de mengvoederfabrikant hem het

percentage van elk voedermiddel in het betreffende mengvoerder mee.";

2) artikel 5, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

a) punt c) wordt geschrapt;
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b) punt g) wordt vervangen door:

"g) voor alle mengvoeders, vermelding van het percentage van elk voedermiddel voor

de diervoeders dat zij bevatten;";

3) artikel 5, lid 5, punt d), wordt vervangen door:

"d) Voor de vermeldingen datum van minimumhoudbaarheid, nettohoeveelheid,

referentienummer van de partij en vergunnings- of registratienummer mogen de

betrokken gegevens worden aangebracht buiten het in lid 1 bedoelde kader voor deze

vermeldingen; in dat geval wordt naast deze vermeldingen aangegeven op welke plaats

die gegevens zijn aangebracht.";

4) artikel 5 quater wordt vervangen door:

"Artikel 5 quater

1. Als de voedermiddelen voor diervoeders worden opgegeven, worden alle voedermiddelen

waaruit het mengvoeder is samengesteld, met hun specifieke naam vermeld.

2. Bij de vermelding van de voedermiddelen voor diervoeders worden de volgende

voorschriften in acht genomen:
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a) mengvoeders voor andere dieren dan huisdieren:

i) opsomming van de voedermiddelen met vermelding, in afnemende volgorde, van hun

gewichtspercentages in het mengvoeder uitgedrukt overeenkomstig de vorken

aangegeven in deel C van de bijlage, of

ii) ingeval artikel 5, lid 3, onder g), geldt, opsomming van de voedermiddelen met

vermelding, in afnemende volgorde, van hun gewichtspercentages;

b) mengvoeders voor huisdieren: lijst van de voedermiddelen hetzij met vermelding van de

hoeveelheid, hetzij met vermelding van de voedermiddelen in afnemende volgorde van het

gewicht.

3. Wat mengvoeders voor huisdieren betreft, mag de specifieke naam van het voedermiddel worden

vervangen door de vermelding van de categorie waartoe het voedermiddel behoort; categorieën

vastgesteld overeenkomstig artikel 10, onder a).

Slechts één van deze twee vormen van vermelding mag worden gebruikt, tenzij één van de

voedermiddelen tot geen enkele van de vastgestelde categorieën behoort; in dat geval wordt het
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voedermiddel vermeld onder zijn specifieke naam op zijn plaats in de volgorde volgens

afnemend gewichtspercentage ten opzichte van de categorieën.

4. Bij mengvoeders voor huisdieren mag het etiket tevens de aandacht vestigen op de

aanwezigheid of het lage gehalte van een of meer voedermiddelen die voor  de eigenschappen

van een voeder van wezenlijk belang zijn. In dat geval moet het minimum- of het

maximumgehalte, uitgedrukt in gewichtspercenten, van het gebruikte voedermiddel of van de

gebruikte voedermiddelen duidelijk worden aangegeven, hetzij naast de vermelding waarmee

de aandacht op het bedoelde voedermiddel of de bedoelde voedermiddelen wordt gevestigd,

hetzij in de lijst van voedermiddelen, door het bedoelde voedermiddel of de bedoelde

voedermiddelen en het betrokken gewichtspercentage of de betrokken gewichtspercentages

naast de aanduiding van de overeenkomstige categorie van voedermiddelen te vermelden.";

5) aan artikel 12 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Zij bepalen dat de mengvoederfabrikanten verplicht zijn de met de de officiële controles

belaste instanties op verzoek elk document ter beschikking te stellen dat verband houdt met de

samenstelling van de voeders die bestemd zijn om in het verkeer te worden gebracht, en aan

de hand waarvan de betrouwbaarheid van de informatie op het etiket kan worden

gecontroleerd.";
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6) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 15 bis

Uiterlijk ... ••••  legt de Commissie, op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie, het

Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de uitvoering van de regeling die is

ingesteld bij artikel 5, lid 1, punt j) en l), lid 3, punt g), en lid 5, punt d), alsmede

artikel 5 quater, artikel 12, tweede alinea, met name wat betreft het vermelden in

gewichtspercentages van de hoeveelheden voedermiddelen op de etiketten van mengvoeders,

samen met eventuele verbeteringsvoorstellen.";

7) de bijlage wordt aangevuld met de tekst in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Richtlijn 91/357/EEG van de Commissie wordt per ...··  ingetrokken.

Artikel 3

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze

richtlijn te voldoen en publiceren deze uiterlijk op ... •••••••• . Zij stellen de Commissie daarvan

onverwijld in kennis.

Zij passen deze bepalingen toe per ... •••••••••••• .

                                                
••••  4 jaar en 8 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
••••••••  12 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
••••••••••••  20 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vast-

gesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het

onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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BIJLAGE

"DEEL C

(ingevolge artikel 5 quater)

Opgave van de voedermiddelen die voorkomen in de samenstelling van mengvoeders

voor andere dieren dan huisdieren

De voedermiddelen die voorkomen in mengvoeders worden opgegeven volgens

gewichtspercentage, in afnemende volgorde van gewicht, in de volgende klassen:

I > 30%

II 15-30%

III 5-15%

IV 2-5%

V < 2%

Voorbeeld:

Méér dan 30%
Gerst

15-30%
Sojabonen
Tarwe

5-15%
Haver
Suikerbietpulp
Suikerbietmelasse

2-5%
Plantaardige olie
Calciumcarbonaat
(Voorgemengde) vitamines
(Voorgemengde) sporenelementen

Minder dan 2%
Magnesiumoxide
Monocalciumfosfaat

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 10 januari 2000 bij de Raad een voorstel ingediend voor een

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad, gebaseerd op artikel 152, lid 4, van het

Verdrag, tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG betreffende de handel in mengvoeders.

2. Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing uitgebracht op 4 oktober 2000

en de Raad heeft na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, alsook met het

Comité van de Regio's, tijdens de zitting van 19 december 2000 zijn gemeenschappelijk

standpunt vastgesteld in overeenstemming met artikel 251 van het Verdrag.

II. DOELSTELLINGEN

3. Met het voorstel wordt beoogd de communautaire wetgeving inzake de etikettering van

mengvoeders aan te scherpen met als doel over meer informatie te beschikken op basis

waarvan kan worden opgetreden voor een betere bescherming van de volksgezondheid.

Daartoe voorziet het voorstel in de verplichte vermelding van alle ingrediënten (met

hoeveelheden) van mengvoeders voor gebruiksdieren. Deze informatie zal volgens de

Commissie bijdragen tot het verzekeren van de traceerbaarheid van ingrediënten zodat

mogelijk besmette ingrediënten kunnen worden opgespoord.

III. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

A) Algemene opmerkingen

Hoewel de Raad de door de Commissie voorgestelde en door het Europees Parlement

gesteunde aanpak en doelstellingen goedkeurde, achtte hij het noodzakelijk bij het

opstellen van het gemeenschappelijk standpunt een aantal wijzigingen aan te brengen in

de inhoud en de vorm van het richtlijnvoorstel.
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Met deze wijzigingen wenste de Raad meer bepaald:

- de formulering van de richtlijn preciezer en tevens coherenter te maken en zo de

juridische duidelijkheid van de tekst te vergroten;

- de draagwijdte van een aantal bepalingen te preciseren.

B) Specifieke opmerkingen

1. Belangrijkste wijzigingen in het Commissievoorstel

De belangrijkste wijzigingen betreffen de bepalingen inzake de gedetailleerde

gegevens van kwantitatieve aard over de samenstelling van mengvoeders voor

gebruiksdieren, die de producenten moeten verstrekken.

De Raad wenste in dit verband niet helemaal mee te gaan met de Commissie die

de producenten wilde verplichten de precieze hoeveelheden van de ingrediënten

van mengvoeders te vermelden.  Omdat het volgens de Raad om praktische en

technische redenen niet realistisch is zo'n algemeen vereiste op te leggen, gaf hij

de voorkeur aan een - nog steeds verplichte - vermelding, maar dan van de

ingrediënten van de mengvoeders in gewichtspercentages in afnemende volgorde

van het gewicht ervan, binnen gewichtspercentageklassen (zie artikel 1, onder 4),

en bijlage bij het gemeenschappelijk standpunt).

In het gemeenschappelijk standpunt staat echter dat de producent van

mengvoeders op individueel verzoek van een klant de gedetailleerde lijst van alle

ingrediënten van het betrokken mengvoeder, uitgedrukt in gewichtspercentage,

moet verstrekken (zie artikel 1, onder 1)).
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De gekozen oplossing belet de producent van mengvoeders overigens niet om de

gedetailleerde lijst van ingrediënten, uitgedrukt in gewichtspercentage, vrijwillig te

verstrekken (zie wijziging van artikel 5, lid 3, onder g), ingevoerd bij artikel 1, onder 3),

van het gemeenschappelijk standpunt).

2. Standpunt van de Raad over de amendementen van het Europees Parlement

a) In het gemeenschappelijk standpunt geheel of gedeeltelijk overgenomen

amendementen

De amendementen 1, 3 en 4 werden aanvaard en staan respectievelijk in

overweging 10 en in artikel 1, onder 3) en 5), van het gemeenschappelijk

standpunt. De formulering van de amendementen 1 en 4 werd echter enigszins

gewijzigd.

b) In het gemeenschappelijk standpunt niet overgenomen amendementen

De Raad heeft de amendementen 2 en 5 niet overgenomen en zich zodoende

aangesloten bij het standpunt van de Commissie.

Hij was namelijk van oordeel:

- wat amendement 2 betreft, dat de Commissie gezien de omvang van de taak

genoeg tijd moet krijgen om de positieve lijst van toegelaten ingrediënten

voor diervoeders op te stellen;

- wat amendement 5 betreft, dat de door het Europees Parlement voorgestelde

termijnen te dicht bij de datum van inwerkingtreding van de toekomstige

richtlijn liggen.
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IV. ALGEMENE CONCLUSIE

Volgens de Raad vormt dit gemeenschappelijk standpunt, met daarin de hierboven

uiteengezette wijzigingen, waarin evenwel grotendeels rekening is gehouden met het advies in

eerste lezing van het Europees Parlement, een evenwichtige oplossing die beantwoordt aan de

verwachtingen van de gebruikers inzake transparantie en van de producenten en controle-

autoriteiten inzake eenvoud en doeltreffendheid; het is dan ook de meest geschikte weg om de

doelstellingen van de Commissie te realiseren.

___________________
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2000/0015 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG

van de Raad betreffende de handel in mengvoeders

I. PROCEDURE

1. Op 7 januari 2000 legde de Commissie het Europees Parlement en de Raad
overeenkomstig artikel 251, lid 2, en artikel 152 van het EG-Verdrag een voorstel
voor (COM(1999)744 def. – 2000/0015 (COD)) tot wijziging van Richtlijn
79/373/EEG betreffende de handel in mengvoeders1.

2. Op 29 maart 2000 bracht het Economisch en Sociaal Comité advies uit2.

3. Op 13 september 2000 hechtte de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling
haar goedkeuring aan het verslag Baringdorf en keurde zij het voorstel van de
Commissie met 5 amendementen goed.

4. Tijdens zijn plenaire vergadering van 2 tot 6 oktober 2000 heeft het Europees
Parlement het voorstel van de Commissie met 5 amendementen in eerste lezing
goedgekeurd.

5. De Commissie aanvaardde 4 van de 5 amendementen van het Europees Parlement
die opgenomen werden in het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad3.

6. Tijdens zijn vergadering van 19 december 2000 hechtte de Raad zijn goedkeuring
aan het gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig artikel 251 van het EG-
Verdrag.

II. DOELSTELLING VAN HET VOORSTEL

Richtlijn 79/373/EEG van de Raad betreffende de handel in mengvoeders stelt regels vast
voor de etikettering van mengvoeders.

1 PB L 86 van 6.4.1979, blz. 30.
2 PB C 140 van 18.5.2000, blz. 12.
3 COM(2000)780 machtigingsprocedure (PH(2000)5349).
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Het voorstel heeft ten doel te garanderen dat veefokkers geïnformeerd worden over de
samenstelling van mengvoeders waarbij een verplichte vermelding van gedetailleerde
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt opgelegd (“open vermelding”).

De wijzigingen in Richtlijn 79/373/EEG hebben het volgende ten doel:

1. De opsomming van alle ingrediënten die voor het aanmaken van mengvoeders
worden gebruikt, telkens met aanduiding van de precieze hoeveelheid ervan in de
mengvoeders.

2. Het wegnemen van de mogelijkheid om materiaal per categorie ingrediënten te
identificeren.

3. Het aangeven van het referentienummer van de partij.

III. STANDPUNT VAN DE COMMISSIE TEN AANZIEN VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Het grootste twistpunt voor het bereiken van een gemeenschappelijk standpunt was het verzet
van de meeste lidstaten tegen een exacte vermelding van de hoeveelheden van de ingrediënten
in de mengvoeders.

De Raad en de Commissie werden het eens over een vermelding van alle ingrediënten, met
hun precieze benaming, en een speling van 5 percentage vorken.

IV. CONCLUSIES

De Raad hechtte ook zijn goedkeuring aan de vier amendementen van het Europees Parlement
die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel waren aanvaard.

De Commissie kan akkoord gaan met het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
aangezien is vastgesteld dat op het etiket alle ingrediënten met hun exacte benaming moeten
worden aangegeven en aangezien tevens gewaarborgd is dat de veefokker over alle
noodzakelijke informatie over de samenstelling van de mengvoeders kan beschikken.

De Commissie is van oordeel dat deze gecombineerde oplossing nagenoeg overeenstemt met
haar aanvankelijke voorstel.

De Raad heeft het gemeenschappelijk standpunt vastgesteld met eenparigheid van stemmen.

V. VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Er zijn geen unilaterale verklaringen van de Commissie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie
De Voorzitter


