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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/ /EF

af

om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse

af offentlig kontrol på foderstofområdet, samt direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF

og 1999/29/EF vedrørende foder

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152,

stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 274 E af 26.9.2000, s. 28.
2 EFT C
3 EFT C
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 4.10.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af (endnu ik-
ke offentliggjort i EFT).
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(1) Det er meget vigtigt, at produkter til foderbrug frembyder den nødvendige sikkerhed, og det

må sikres, at produkter, som bringes i omsætning i Fællesskabet til foderbrug, svarer til den

krævede sikkerhedsstandard. Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne

for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet1 bidrager til at nå dette mål.

(2) Rådets direktiv 74/63/EØF er ophævet ved artikel 16 i Rådets direktiv 1999/29/EF af

22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer2. Henvisningerne til direktiv

74/63/EØF må derfor ændres i overensstemmelse med skemaet i bilag IV til direktiv

1999/29/EF.

(3) For så vidt angår henvisningen til omsætning af eller handel med produkter til foderbrug, er

det nødvendigt at harmonisere definitionerne i direktiv 70/524/EØF3, 95/53/EF og 96/25/EF4

om foder.

                                                
1 EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2000/77/EF (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 81).
2 EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32.
3 Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer.(EFT

L 270 af 14.12.1970, s. 1, specialudgave 70 (III), s. 743). Senest ændret ved Rådets direktiv
1999/20/EF (EFT L 80 af 25.3.1999, s. 20). Ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 45/1999 (EFT L 6 af 12.1.1999, s. 3).

4 Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler. (EFT L 125 af
23.5.1996, s. 35). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/16/EF
(EFT L 105 af 3.5.2000, s. 36).
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(4) Der har for nylig været to tilfælde af alvorlig dioxinkontaminering af produkter til foderbrug.

Henset til erfaringerne fra disse tilfælde af kontaminering bør der ske en forbedring af de pro-

cedurer, der følges, når et produkt til foderbrug udgør en alvorlig risiko for menneskers eller

dyrs sundhed eller for miljøet, eller når der konstateres visse overtrædelser af direktiv

1999/29/EF. Der er således tale om at opnå en bedre styring af de risici, der gør det umuligt at

sikre det beskyttelsesniveau for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, som i fælles-

skabsretten er fastlagt vedrørende foder, uden dog at gøre disse særprocedurer almindelig ud-

bredt ved systematisk at anvende dem på ubetydelige problemer.

(5) En kontrol foretaget af Kommissionen efter dioxinkontamineringen af fødekæden (foder og

fødevarer) viste, at medlemsstaterne har haft vanskeligt ved at håndtere en så usædvanlig kri-

se. Erfaringerne viser, at der bør indføres bestemmelser, som forpligter medlemsstaterne til at

udarbejde beredskabsplaner for håndtering af kriser i fodersektoren for at sikre, at styringen af

alvorlige risici i forbindelse med et produkt til foderbrug sker med samme garanti for effekti-

vitet i hele Fællesskabet.

(6) Konstateres der i en eller flere medlemsstater alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sund-

hed eller for miljøet, som skyldes et produkt til foderbrug, og kan den eller de berørte med-

lemsstater ikke styre denne risiko tilfredsstillende, skal Kommissionen kunne træffe alle nød-

vendige forholdsregler og skal navnlig kunne suspendere handel med og eksport af produkter

til foderbrug fra hele eller en del af den eller de berørte medlemsstater eller fastsætte særlige

betingelser for de pågældende stoffer eller produkter.
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(7) Ved direktiv 1999/29/EF fastsættes der maksimalgrænseværdier for visse uønskede stoffer og

produkter i fodermidler og foderstoffer.

(8) Der er allerede indført et system, som gør det muligt for medlemsstaterne i alle led af foder-

stofproduktionskæden at blive underrettet af de erhvervsdrivende om visse tilfælde, hvor lov-

givningen om uønskede stoffer og produkter ikke er overholdt. På baggrund af den indhøstede

erfaring og de tilsvarende bestemmelser i fællesskabslovgivningen om produktsikkerhed i al-

mindelighed bør systemet forbedres og udvides, så det kan anvendes i alle de tilfælde, hvor en

erhvervsdrivende konstaterer, at et produkt til foderbrug udgør en alvorlig risiko for menne-

skers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

(9) For øjeblikket er der pligt til at underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvis et

parti fodermidler eller foderstoffer, som ikke overholder maksimalgrænseværdierne for uøn-

skede stoffer eller produkter, kan forventes sendt til andre medlemsstater.

(10) Et sådant system for hurtig udveksling af oplysninger bør indarbejdes i direktiv 95/53/EF, og

der bør fastsættes standardiserede procedurer for dets funktion, så det i fremtiden kan anven-

des i alle tilfælde, hvor et produkt bringer menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet i fare,

og for at kontrolordningen som helhed kan forbedres. Af forenklings- og effektiviseringshen-

syn bør dette system også finde anvendelse, når en medlemsstat afviser et produkt fra et tred-

jeland i forbindelse med importkontrollen. Disse standardiserede procedurer kan med visse

ændringer være de samme som de procedurer, der er fastlagt for udveksling af informationer i

hastesituationer i henhold til Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed

i almindelighed1.

                                                
1 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.
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(11) Det er ikke muligt at opregne alle de former for potentielt farlig biologisk eller kemisk kon-

taminering, der kan forekomme som følge af uheld eller kriminelle handlinger, og som kan få

indvirkning på produkter til foderbrug.

(12) Der bør tages hensyn til risikoen for, at der kan opstå fare som følge af fejlmærkning eller un-

der håndtering, transport, oplagring eller forarbejdning.

(13) For at gøre kontrolordningen og de relevante kontrolforanstaltninger mere effektive bør med-

lemsstaterne ved mistanke om en kontaminering, som udgør en alvorlig risiko for menneskers

eller dyrs sundhed eller for miljøet, være forpligtet til at kontrollere kontamineringens art og

omfang og til at bestræbe sig på at finde kontamineringskilden, så de kan spore eventuel

yderligere kontaminering.

(14) Ifølge direktiv 95/53/EF skal medlemsstaterne hvert år, første gang inden den 1. april 2000,

underrette Kommissionen om resultatet af den kontrol, de foretager. Det er desuden fastsat, at

Kommissionen anvender disse rapporter til at udarbejde og fremlægge en samlet og sammen-

fattende rapport om resultaterne af den kontrol, der er foretaget på fællesskabsplan, ledsaget

af et forslag til et samordnet kontrolprogram for det følgende år. Medlemsstaterne og Kom-

missionen skal ved fastlæggelse af prioriteringerne for de årlige samordnede kontrolpro-

grammer tage hensyn til eventuelle oplysninger om kontaminering, som har betydning for

sikkerheden af et produkt til foderbrug. De oplysninger, der indsamles om de risici, som om-

sætning og brug af produkter til foderbrug udgør for menneskers eller dyrs sundhed eller for

miljøet, kan bedre analyseres, når oplysningerne meddeles i samordnet og standardiseret

form.
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(15) Rådets direktiv 95/53/EF, 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF bør ændres i overensstem-

melse med ovenstående -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 95/53/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 1, ændres således:

a) litra a), andet led, affattes således:

"– Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i

foderstoffer*

__________________
* EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32."

b) litra e) affattes således:

"e) "produkt til foderbrug" eller "produkt": foder eller ethvert stof, der anvendes til

foderbrug"

c) litra h) affattes således:

"h) "omsætning" eller "handel": besiddelse af alle produkter til foderbrug med henblik

på salg, herunder udbud, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand

enten gratis eller mod vederlag samt selve salget eller andre former for overdra-

gelse".
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2) Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

"Artikel 4a

1. Hver medlemsstat udarbejder en beredskabsplan med beskrivelse af, hvilke foranstalt-

ninger der straks skal iværksættes, når det konstateres, at et produkt til foderbrug udgør en al-

vorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og med nøjagtig angivelse af

beføjelser og ansvar samt datatransmissionsnet. Medlemsstaterne reviderer disse planer, når

det er nødvendigt, navnlig som følge af udviklingen med hensyn til tilrettelæggelsen af kon-

trolmyndighedernes virksomhed og de indvundne erfaringer, herunder erfaringer fra eventu-

elle simuleringsøvelser.

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen de beredskabsplaner, de har udarbejdet, tillige

med de ændringer, der foretages i dem.

3. Kommissionen gennemgår beredskabsplanerne og foreslår den pågældende medlemsstat

eventuelle ændringer, således at garantierne for effektivitet i de forskellige medlemsstaters be-

redskabsplaner svarer til hinanden. Hvis det er nødvendigt for at nå dette mål, kan Kommissi-

onen efter proceduren i artikel 23 fastsætte retningslinjer for harmonisering af beredskabspla-

nerne."

3) Artikel 12, stk. 1, affattes således:

"1. Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed kan på bestemmelsesstedet ved

stikprøvekontrol uden forskelsbehandling kontrollere, om produkterne er i overensstemmelse

med artikel 2, stk. 1, litra a). Medlemsstaterne kan, i det omfang det er nødvendigt for gen-

nemførelsen af denne stikprøvekontrol, navnlig anmode de erhvervsdrivende om at give den-

ne kompetente myndighed meddelelse om produkternes ankomst. Medlemsstaterne underret-

ter Kommissionen, når de gør brug af denne mulighed."
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4) Følgende afsnit indsættes efter artikel 15:

"Afsnit 3a

Beskyttelsesklausul

Artikel 15a

1. Hvis der i en eller flere medlemsstater opstår et problem, der skyldes et produkt til fo-

derbrug, som formodes at udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for

miljøet, og hvis de forholdsregler, den eller de berørte medlemsstater har truffet, ikke er til-

strækkelige, skal Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat, alt

efter situationens alvor, straks efter proceduren i artikel 23a træffe følgende foranstaltninger:

– suspendere muligheden for, at produkter fra hele eller dele af den eller de pågældende

medlemsstater eller fra en eller flere virksomheder på Fællesskabets område bringes i

omsætning i Fællesskabet, anvendes til foder eller eksporteres til tredjelande, eller

– fastsætte særlige betingelser for, at produkter fra hele eller dele af den eller de pågæl-

dende medlemsstater eller fra en eller flere virksomheder på Fællesskabets område

bringes i omsætning i Fællesskabet, anvendes til foder eller eksporteres til tredjelande.
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2. I hastetilfælde kan Kommissionen dog midlertidigt vedtage de i stk. 1 nævnte foran-

staltninger efter høring af den eller de berørte medlemsstater og efter at have underrettet de

øvrige medlemsstater herom. Inden ti arbejdsdage forelægger Kommissionen efter proceduren

i artikel 23a spørgsmålet for Den Stående Foderstofkomité, som er nedsat ved artikel 1 i afgø-

relse 70/372/EØF*, med henblik på opretholdelse, ændring eller ophævelse af de nævnte for-

anstaltninger.

Hvis en medlemsstat officielt har givet Kommissionen meddelelse om, at det er nødvendigt at

træffe beskyttelsesforanstaltninger, og Kommissionen ikke har truffet de i stk. 1 omhandlede

foranstaltninger, kan denne medlemsstat vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for

anvendelsen eller omsætningen. Når en medlemsstat vedtager sådanne foranstaltninger, un-

derretter den straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom. Kommissionen fore-

lægger inden ti arbejdsdage spørgsmålet for Den Stående Foderstofkomité, jf. proceduren i

artikel 23a, med henblik på opretholdelse, ændring eller ophævelse af de midlertidige beskyt-

telsesforanstaltninger, denne medlemsstat har truffet.

Artikel 15b

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet i henhold

til artikel 9a og 15a.

__________

*) EFT L 170 af 3.8.1970, s. 1, specialudgave 1970 (II), s. 470."
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5) Følgende kapitel indsættes efter artikel 16:

"KAPITEL III A

INFORMATIONSSYSTEM FOR FODERSTOFRELATEREDE RISICI

Artikel 16a

Medlemsstaterne foreskriver, at virksomhedernes ansvarlige omgående underretter medlems-

staternes kompetente myndigheder, hvis de er i besiddelse af oplysninger, der gør det muligt

at konkludere, at et parti produkter til foderbrug, som de har indført på Fællesskabets område

fra et tredjeland eller bragt i omsætning, og som de besidder eller ejer:

– overskrider de i del A i bilag II til direktiv 1999/29/EF fastsatte maksimalgrænseværdi-

er, hvorover et produkt hverken må anvendes til foder til dyr i uændret stand eller blan-

des med andre produkter til foderbrug, eller

– ikke er i overensstemmelse med en af de andre bestemmelser, der er nævnt i artikel 2,

stk. 1, litra a), i nærværende direktiv, og som følge heraf - i betragtning af, hvad pro-

duktet skal anvendes til - udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed el-

ler for miljøet.

Virksomhedernes ansvarlige fremlægger alle de oplysninger, der er nødvendige for nøjagtigt

at kunne identificere det pågældende produkt eller parti produkter, samt en så fuldstændig be-

skrivelse som muligt af den risiko, det eller de pågældende produkter udgør, og alle tilgænge-

lige oplysninger, der kan bruges til at spore dette eller disse produkter. De underretter ligele-

des medlemsstaternes kompetente myndigheder om, hvilke aktioner der iværksættes for at

modvirke risici for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, tillige med en beskrivelse

af aktionerne.
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Medlemsstaterne foreskriver de samme forpligtelser til at give underretning om de risici, pro-

dukter til foderbrug udgør, for de fagfolk, som fører tilsyn med besætningernes sundhed,

f.eks. dem, der er omhandlet i artikel 10 i Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de

kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i

levende dyr og produkter heraf*, og for de ansvarlige for de laboratorier, der foretager analy-

ser.

De kompetente myndigheder anvender i givet fald bestemmelserne i artikel 8, 11 eller 13.

Artikel 16b

1. Når medlemsstaternes kompetente myndigheder har adgang til oplysninger, som på

baggrund af de foreliggende risikovurderingsfaktorer tyder på, at et parti produkter til foder-

brug udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kontrollerer

de kompetente myndigheder de modtagne oplysninger, og træffer i givet fald de nødvendige

foranstaltninger for at sikre, at partiet ikke anvendes i foder, idet de navnlig fastsætter restrik-

tioner for partiet og straks undersøger:

– farens art og i givet fald kontamineringsomfanget

– den mulige kontaminerings- eller farekilde

med henblik på at foretage en mere præcis risikovurdering.
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Der foretages i givet fald også en risikovurdering af andre partier af det samme produkt eller

af andre produkter, som indgår i fødekæden (foder eller fødevarer), hvortil kontamineringen

eller faren kan være spredt, idet der tages hensyn til en eventuel krydskontaminering med an-

dre produkter til foderbrug og en eventuel genanvendelse af de forurenede produkter i føde-

kæden (foder).

2. Hvis eksistensen af en alvorlig risiko er bekræftet i overensstemmelse med i stk. 1, sør-

ger medlemsstaterne for, at det kontaminerede partis endelige bestemmelse, herunder dets

eventuelle dekontaminering, genforarbejdning eller destruktion, ikke kan få skadelige virk-

ninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og hvis kontamineringen eller fa-

ren har kunnet spredes til andre partier eller til fødekæden (foder eller fødevarer), skal de

straks identificere og fastsætte restriktioner for andre partier af de produkter, der betragtes

som farlige, og i givet fald også identificere levende dyr, som er blevet fodret med farlige

produkter, og anvende foranstaltningerne i Rådets direktiv 96/23/EF eller i andre relevante

fællesskabsbestemmelser om dyresundhed eller animalske produkters fødevaresikkerhed, idet

de sørger for den fornødne koordination mellem de relevante kontrolmyndigheder for at for-

hindre, at farlige produkter bringes i omsætning, og for at håndhæve tilbagetrækningsprocedu-

rerne for de produkter, der allerede er bragt i omsætning.

Artikel 16c

1. Når en medlemsstat konstaterer, at et produkt til foderbrug, som er bragt i omsætning på

dens område eller på en anden medlemsstats område, eller at et produkt fra et tredjeland, som

er indført på Fællesskabets område med henblik på omsætning i en eller flere medlemsstater:
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– overskrider de i del A i bilag II til direktiv 1999/29/EF fastsatte maksimalgrænseværdi-

er, hvorover et produkt hverken må anvendes til foder til dyr i uændret stand eller blan-

des med andre produkter til foderbrug, eller

– ikke er i overensstemmelse med en af de andre bestemmelser, der er nævnt i artikel 2,

stk. 1, litra a), i nærværende direktiv, og som følge heraf - i betragtning af, hvad pro-

duktet skal anvendes til - udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed el-

ler for miljøet,

advarer denne medlemsstat omgående Kommissionen ved en notifikation.

Den fremlægger tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at identificere, spore og fast-

sætte restriktioner for de pågældende produkter og i givet fald de levende dyr, som er blevet

fodret med disse produkter, og den oplyser, hvilke beskyttelsesforanstaltninger den har plan-

lagt eller allerede har truffet, således at Kommissionen kan underrette de øvrige medlemssta-

ter på passende måde.

2. De berørte medlemsstater underretter straks Kommissionen om enhver opfølgningsfor-

anstaltning, der træffes i forbindelse med de meddelte farer, herunder oplysning om, at situa-

tionen er bragt under kontrol.

3. Kommissionen og medlemsstaterne indfører og anvender et system for hurtig udveks-

ling af oplysninger på vilkår, der fastsættes efter proceduren i artikel 23, for at gøre det lettere

at videregive og udsende både de advarsler, der er omhandlet i stk. 1, og de oplysninger, der

er omhandlet i artikel 8, stk. 1.
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4. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet for

at gøre det lettere at videregive og udsende advarslerne.

__________

*) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10."

6) Artikel 17, stk. 2, affattes således:

"2. Medlemsstaterne foreskriver, at kontrolmedarbejderne er underlagt tavhedspligt. Denne

bestemmelse må dog ikke berøre medlemsstaternes kompetente myndigheders mulighed for at

videreformidle oplysninger, som er nødvendige for at afværge en alvorlig risiko for menne-

skers eller dyrs sundhed eller for miljøet."

7) I artikel 22 foretages følgende ændringer:

a) i slutningen af stk. 2 tilføjes følgende punktum:

"Disse oplysninger forelægges i form af årlige rapporter efter en model, som udarbejdes

efter proceduren i artikel 23."

b) i slutningen af stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

"Den samlede rapport, der er omhandlet i første afsnit, forelægges for Europa-

Parlamentet."
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Artikel 2

I Rådets direktiv 70/524/EØF affattes artikel 2, litra k), således:

"k)" omsætning" eller "handel": besiddelse af alle produkter til foderbrug med henblik på salg,

herunder udbud, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand enten gratis eller

mod vederlag samt selve salget eller andre former for overdragelse".

Artikel 3

I Rådets direktiv 96/25/EF affattes artikel 2, litra b), således:

"b) "omsætning" eller "handel": besiddelse af alle produkter til foderbrug med henblik på salg,

herunder udbud, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand enten gratis eller

mod vederlag samt selve salget eller andre former for overdragelse."

Artikel 4

Stk. 3 og 4 i artikel 12 i Rådets direktiv 1999/29/EF ophæves.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den ...1 de love og administrative bestem-

melser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen

herom.

                                                
1 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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De anvender disse bestemmelser fra den ...**

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette

direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for

henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________

                                                
** 20 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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I. INDLEDNING

1. På grundlag af traktatens artikel 152, stk. 4, forelagde Kommissionen den

21. marts 2000 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, om ændring af

Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på

foderstofområdet og Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i

foderstoffer.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse under førstebehandlingen den 4. oktober 2000. Det

Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 20. september 2000. Regionsud-

valget, der er blevet hørt, har ikke afgivet udtalelse.

3. Rådet fastlagde sin fælles holdning på samlingen den 12. februar 2001 i overens-

stemmelse med proceduren i traktatens artikel 251.

II. MÅL

Hensigten med direktivet er at forbedre effektiviteten af de kontroller, der udføres til sikring

af, at lovgivningen om sikkerheden af produkter til foderbrug anvendes korrekt.

Forslaget omfatter navnlig:

– iværksættelse i alle medlemsstater af beredskabsplaner med en beskrivelse af, hvilke

foranstaltninger der skal træffes, hvis der konstateres en alvorlig sundhedsfare;

– en beskyttelsesklausul, der giver Kommissionen mulighed for at træffe beskyttelses-

foranstaltninger på et tidligt tidspunkt;

– indførelse i Fællesskabet af et informationssystem for foderstofrelaterede risici.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Generelle bemærkninger

Rådet har bibeholdt det sigte, som Kommissionen foreslog, og som Europa-Parlamentet

støttede, men har under udarbejdelsen af den fælles holdning fundet det nødvendigt at

foretage en række ændringer i det foreslåede direktiv.

Rådets hovedsigte med disse ændringer har været:

– at tydeliggøre rækkevidden af visse bestemmelser, især bestemmelserne om

beskyttelsesklausulen og om informationssystemet

– at gøre direktivteksten mere præcis og således tilføre den større juridisk klarhed;

– at sikre sammenhængen i de forskellige juridiske tekster på foderområdet.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Rådet har suppleret direktivets titel med en hen-

visning til direktiv 70/524/EØF og 96/25/EF. Rådet har nemlig af hensyn til den juri-

diske konsekvens i Fællesskabets lovgivning fundet det nødvendigt at indføje den nye

definition af omsætning af produkter til foderbrug, der blev indført i direktiv 95/53/EF, i

disse to direktiver.



13724/1/00 REV 1 ADD 1 lra/gb/KK/io 4
DG B II   DA

B. Specifikke bemærkninger

1. De vigtigste ændringer af Kommissionens forslag

a) Medlemsstaternes beredskabsplaner for håndtering af krisesituationer

(artikel 1, nr. 2)

Rådet har omformuleret artikel 4a, som foreslået af Kommissionen, for at

tydeliggøre fordelingen af roller og ansvar mellem Kommissionen og med-

lemsstaterne ved udarbejdelsen af medlemsstaternes beredskabsplaner og

for at sikre, at garantierne for effektivitet svarer til hinanden.

b) Kontrol ved modtagelsen (artikel 1, nr. 3)

For at forbedre effektiviteten af den stikprøvekontrol, som medlemsstaterne

kan foretage på bestemmelsesstedet for at kontrollere, om produkterne er i

overensstemmelse med Fællesskabets bestemmelser på foderstofområdet,

har Rådet suppleret artikel 12, stk. 1, i direktiv 95/53/EF, således at med-

lemsstaterne kan anmode de erhvervsdrivende om at give meddelelse om

ankomsten af de produkter, der skal kontrolleres.

Råder er imidlertid af den opfattelse, at anvendelsen af denne bestemmelse

ikke må føre til kvantitative indskrænkninger og ikke må anfægte de nor-

male handelsforbindelser. Det finder det i den forbindelse nødvendigt, at

medlemsstaterne holdes underrettet om enhver anvendelse af denne mulig-

hed inden for rammerne af Den Stående Foderstofkomité.
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c) Beskyttelsesklausul (artikel 1, nr. 4)

Artikel 15a i den fælles holdning giver Kommissionen mulighed for at

træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, hvis der opstår en alvor-

lig sundhedsfare i en medlemsstat, der skyldes et produkt til foderbrug, og

hvis risikoen ikke kan håndteres tilfredsstillende af denne stat. Rådet har

imidlertid omformuleret artiklen for at sikre sammenhængen med tilsva-

rende bestemmelser i direktiv 2000/77/EF af 14. december 2000 om

produkter fra tredjelande.

Sådanne foranstaltninger kan træffes efter følgende to procedurer:

– proceduren i artikel 23 i direktiv 95/53/EF, der inddrager Den Stående

Foderstofkomité

– hasteproceduren, ifølge hvilken Kommissionen kan træffe midlerti-

dige foranstaltninger efter at have hørt de berørte medlemsstater og

efter at have underrettet de øvrige medlemsstater herom. Den skal så

inden ti dage forelægge spørgsmålet for Den Stående Foderstofkomité

med henblik på forlængelse af ændringen eller ophævelse af de trufne

foranstaltninger.

d) Informationssystem for foderstofrelaterede risici (artikel 1, nr. 5)

Rådet har fundet det nødvendigt med en tilbundsgående ændring af det

foreslåede informationssystem med henblik på en hurtig og effektiv udveks-

ling af de oplysninger, der skal overføres, og har omfordelt bestemmelserne

på tre adskilte artikler (artikel 16a, 16b og 16c).
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I artikel 16a har Rådet først og fremmest udvidet informationssystemet til

også at omfatte partier af produkter importeret fra tredjelande, idet det fin-

der, at systemet er ufuldstændigt, hvis det begrænses til produkter, der er

bragt i omsætning i Fællesskabet.

Desuden præciserer Rådet i denne artikel de omstændigheder, under hvilke

der er pligt til at give oplysninger inden for rammerne af systemet, og hvem

der er omfattet af denne forpligtelse.

Med hensyn til de personer, der skal give de krævede oplysninger, har Rådet

villet indbefatte de fagfolk, som fører tilsyn med besætningernes sundhed,

dog med forbehold af den tavshedspligt, som gælder for disse i medfør af

den nationale lovgivning.

Med hensyn til artikel 16b har Rådet medtaget hovedindholdet af Kommis-

sionens forslag om de foranstaltninger, der skal træffes, hvis et parti produk-

ter til foderbrug udgør en alvorlig risiko for sundheden eller miljøet og har

kun foretaget nogle få præciseringer.

I artikel 16c beskrives de foranstaltninger, der skal træffes, hvis bestemmel-

ser vedrørende foderstoffer ikke overholdes.

e) Medlemsstaternes årlige rapporter om gennemførelsen af deres kontrolpro-

grammer og Kommissionens samlede rapport (artikel 1, nr. 7)

Med hensyn til indholdet af disse årlige rapporter henviser teksten i den fæl-

les holdning til en model, der skal udarbejdes efter artikel 23 i direk-

tiv 95/53/EF. Med hensyn til Kommissionen årlige samlede rapport har

Rådet suppleret den nugældende tekst og vedtaget, at den også forelægges

for Europa-Parlamentet.



13724/1/00 REV 1 ADD 1 lra/gb/KK/io 7
DG B II   DA

2. Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringer

Rådet har tilsluttet sig Kommissionens holdning ved på den ene side delvist eller i

princippet at medtage Parlamentets ændring 2, 7, 17, 18, 19, 21, 23 og 25 i sin

fælles holdning og på den anden side ved ikke at medtage ændring 5, 14 og 22.

For så vidt angår de øvrige ændringer, der ikke er medtaget, har Rådet baseret sine

overvejelser på følgende

– ændringerne i teksten til direktivforslaget gør ændring 1, 3 og 26 overflø-

dige

– da listen over biologisk eller kemisk kontaminerende stoffer allerede er

opstillet i direktivet om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer, er det

ikke hensigtsmæssigt med den henvisning, der er foreslået i ændring 4

– det skønnes ikke nødvendigt at præcisere, at forpligtelsen til at give oplys-

ninger inden for rammerne af informationssystemet ikke bør betragtes som

en tilskyndelse til angivelse, således som foreslået i ændring 6, da denne

forpligtelse påhviler fagfolk og ikke offentligheden

– det skønnes ikke nødvendigt at medtage ændring 8, 11, 12 og 13, der i

hovedsagen er af sproglig eller redaktionel art, i den fælles holdning.
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– ændring 10 tager ikke hensyn til de grundlæggende principper for det indre

marked, ifølge hvilke kontrollen normalt udføres i produkternes oprindel-

sesland og kun undtagelsesvist på modtagelsesstedet eller under transport

– da formålet med ændring 15, 16 og 20 er at yde supplerende garantier i

forhold til de tekster, de skal ændre, synes de ikke længere nødvendige på

baggrund af de ændringer, Rådet har foretaget.

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af

offentlig kontrol på foderstofområdet og Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede
stoffer og produkter i foderstoffer

I. PROCEDURE

I.1 Den 21. marts 2000 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et
forslag baseret på EF-traktatens artikel 152, stk. 4, litra b), til direktiv om ændring af
Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af
offentlig kontrol på foderstofområdet1 og Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede
stoffer og produkter i foderstoffer (KOM(2000 162 endelig - 2000/0068(COD)) med
henblik på vedtagelse via den fælles beslutningstagning som fastsat i artikel 251 i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

I.2 Den 4. oktober 2000 tog Europa-Parlamentet stilling til forslaget under
førstebehandlingen og vedtog en betænkning og 26 ændringsforslag (A5-0256/2000).
Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 20. september 20002. På sit
plenarmøde i september 2000 besluttede Regionsudvalget, at det ikke ville afgive
udtalelse.

I.3 Kommissionen accepterede Europa-Parlamentets ændringsforslag og vedtog den
1. december 2000 et ændret forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250.

I.4 Rådet fastlagde sin fælles holdning den 12 februar 2001 i henhold til EF-traktatens
artikel 251.

II. FORMÅLET MED DIREKTIVET

Ved direktiv 95/53/EF fastsættes der principper for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på
foderstofområdet. Det omfatter såvel fællesskabs- som tredjelandsprodukter. Direktivet trådte
i kraft i maj 1998.

I direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer er der bl.a.
bestemmelser om en underretningsprocedure vedrørende kontaminering af foderstoffer.

Forslaget, der var et af de tiltag vedrørende fødevaresikkerhed, der blev varslet i
Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed, tager sigte på at supplere de gældende
bestemmelser på følgende vis:

1 EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17.
2 EFT C
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Medlemsstaterne skal vedtage hensigtsmæssige beredskabsplaner i tilfælde af alvorlige
foderrisici.

Kommissionen får mulighed for at træffe midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for
foderstoffer og produkter, som anvendes i foder fremstillet i EF, i tilfælde af alvorlig fare for
folke- eller dyresundheden eller miljøet.

Medlemsstaterne skal i standardiseret form underrette Kommissionen straks det konstateres,
at der er risiko for eller allerede er sket alvorlig kontaminering, der har spredt sig til
fødekæden (foder og fødevarer) eller sandsynligvis vil sprede sig til andre lande.

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen, når hyppigheden af en bestemt
kontaminering eller fare stiger.

Medlemsstaterne skal medtage alle oplysninger om lejlighedsvise, begrænsede
kontamineringer eller farer i den årlige rapport til Kommissionen om deres kontrolaktiviteter
på foderområdet.

På basis af disse rapporter vedtager Kommissionen så en beslutning i stedet for en henstilling,
idet en beslutning er et bedre retligt instrument, når det gælder om at sikre, at det kommende
års samordnede kontrolprogrammer gennemføres.

Oplysninger i krisesituationer i forbindelse med produkter til foder udveksles via det system,
der for øjeblikket anvendes til underretning om hastende forhold vedrørende fødevarer.

Det vil blive skabt et retsgrundlag for samordnet overførsel af oplysninger om foderkontrol og
fodersikkerhed.

III. KOMMISSIONENS REAKTION PÅ RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Kommissionen godkender alle Rådets ændringer med følgende begrundelser:

(1) Artikel 1: - Dette vedrører blot ajourføring af en definition i et andet relevant direktiv
om foder.

(2) Artikel 2, nr. 1, litra b): - Hermed gøres definitionen af produkter klarere.

(3) Artikel 2, nr. 1, om beredskabsplaner: - Rådets omformulering er i overensstemmelse
med ånden i Kommissionens forslag, skønt der ikke længere er krav om
blindsimuleringer.

(4) Artikel 2, nr. 3, om kontrol på bestemmelsesstedet: - Dette sikrer en bedre
gennemførelse af al den fornødne kontrol.

(5) Artikel 2, nr. 4, om beskyttelsesklausulen: - Dermed får Kommissionen mulighed for
hurtigt at træffe midlertidige beskyttelsesforanstaltninger i nødsituationer.

I den fælles holdning tages der også hensyn til Europa-Parlamentets ønske om at
begrænse den tilladte anvendelse af farlige produkter og om omgående underretning,
jf. ændringsforslag 17 og 18.
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(6) Artikel 2, nr. 5 om informationssystemet: - Med Rådets omformulering udvides
rammerne, så også officiel importkontrol og kontroldata er omfattet. I den
forbindelse er det relevant med den nye formulering vedrørende ansvaret for at
kontakte de kompetente myndigheder, hvis der opstår problemer. Dermed
imødekommes ønsket bag Europa-Parlamentets ændringsforslag 6, som har til
hensigt at beskytte mod tvivlsom handelspraksis.

Rådet har ligeledes accepteret Parlamentets ønske om underretning om
nødsituationer, jf. ændringsforslag 22.

(7) Artikel 2, nr. 6, om formidling af fortrolige oplysninger: - Dermed imødekommes
formålet med ændringsforslag 23.

(8) Artikel 2, nr. 7, om kontrol: - Kommissionens forslag om foreløbige rapporter og
ændringen af formen på forskrifterne vedrørende koordinerede kontrolprogrammer
fra henstilling til beslutning udgør ikke et grundlæggende kontrolpolitisk emne.

(9) Artikel 3: - Dette vedrører blot ajourføring af en definition i et andet relevant direktiv
om foder.

Spørgsmålet om kontrol på stedet er allerede omfattet af det forslag (KOM(1998) 602 endelig
udg.), som Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om under forligsproceduren, og
som snart bliver vedtaget. I Rådets fælles holdning tages der ikke hensyn til de af
Parlamentets ændringsforslag, der kan betragtes som sproglige ændringer, og som
Kommissionen havde accepteret.

Skønt Kommissionen gerne havde set, at Rådet havde accepteret de af Parlamentets
ændringsforslag, som den selv havde godkendt, er den af den opfattelse, at hovedmålene i
forslaget - navnlig bestemmelserne om beredskabsplaner, beskyttelsesklausulen og system for
hurtig varsling - er blevet bevaret og forbedret.

IV KONKLUSION

Kommissionen accepterer den fælles holdning, Rådet enstemmigt har fastlagt, fordi den er i
overensstemmelse med ånden i det oprindelige forslag og i nogle af de centrale
ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen.

Udfærdiget i Bruxelles, den

For Europa-Kommissionen
Formand


